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 مقدمه 

و   حاکمیتالزم االجراء است. کلیه مسائل مربوط به پاراتیراندازی جهانی  یدئمورد تامسابقات  در کلیه (WSPS)  پاراتیراندازی جهانیقوانین و مقررات 

 است.  IPCکتابچه قوانین و مقررات  در درج آنها( منوط به پاراتیراندازی جهانی)شامل  پارالمپیکیمديريت رشته های ورزشی 

 رات پارا تیراندازی جهانی می باشد.    حاوی مقر 9الی  3اين مطلب حاوی قوانین پارا تیراندازی جهانی است. بخش   2و  1بخش 

 حاکميت 

اقدامات، اين کمیته مسئول   ساير  در کناررشته ورزشی تیراندازی معلولین عمل می کند.    جهانی( به عنوان فدراسیون  IPCکمیته بین المللی پارالمپیك )

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

 IPC در اين قوانین    "پاراتیراندازی جهانی " عبارت  لذا انجام داده و    "پاراتیراندازی جهانی"تحت نام   جهانیفدراسیون  در قالب  را    مسئولیت های خود

    است.   IPCو مقررات معادل 

 پاراتيراندازي جهاني قوانين و مقررات کالسبندي 

بخش پارا تیراندازی   IPCبخش الينفك اين قوانین و مقررات محسوب شده و در تارنمای رسمی  پاراتیراندازی جهانی  قوانین و مقررات کالسبندی  

و   عبارات تعريف شده در قوانین و مقررات کالسبندی پاراتیراندازی جهانی و مندرج در اين قوانین و مقررات مطابق با معانی آنها در قوانینآمده است. 

 است مگر آنکه در اين قوانین و مقررات بصورت ديگری آمده باشد. مقررات کالسبندی پاراتیراندازی جهانی 

 در این قوانين و مقرراتاعمال شده تغييرات 

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

 . داعمال می شودر اين قوانین نیز تغییر آنگاه  تشخیص دهد در جايی بايد تغییری به وجود آيدپاراتیراندازی جهانی کالسبندی تغییر کند يا 

 تعاریف 

 به گروه بندی ورزشکاران در کالس های مختلف ورزشی )طبق موارد مندرج در آئین نامه کالسبندی( طبق میزان تاثیر معلولیت آنها بر    کالسبندي:

 نیز اطالق می شود.     "کالسبندی ورزشکاران"فعالیت های بنیادی در هر رشته ورزشی / ماده اصلی اطالق می شود. همچنین به آن 

وهی از کالسبندان منتصب از سوی پاراتیراندازی جهانی اطالق می شود که کالس و وضعیت کالس ورزشی آنها طبق  به گر  پانل کالسبندي:

 قوانین کالسبندی پاراتیراندازی جهانی تعیین می شود.   

 می شوند. به يك سری از مسابقات مواد انفرادی و تیمی مختلط اطالق می شود که همراه با هم تحت يك سازمان برگزار   مسابقات:

 : فرد )افرادی( که برای صدور حکم در مسابقات پاراتیراندازی جهانی منصوب می شوند.هيئت ژوري مسابقات

 IPCطبق موارد مندرج در آئین نامه کالسبندی  معلوليت مجاز:

 به فرايند کنترل تجهیزات ورزشی برای تضمین تبعیت از قوانین و مقررات اطالق می شود.  کنترل تجهيزات: 

 R4به يك ماده انفرادی برگزار شده در مسابقات اطالق می شود برای مثال ماده  ماده مسابقه:

 به دور فینال برگزار شده در مسابقات پس از اتمام دور مقدماتی اطالق می شود.   فينال:
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اين خط همان خطی است که ورزشکاران بايد در زمان برگزاری مسابقه پشت  فاصله مناسب تا هدف را مشخص می نمايد. "خط آتش" خط آتش:

    آن قرار گیرند. 

 يك تصوير رسمی کارت که نشان دهنده هويت ورزشکار می باشد مانند گذرنامه  کارت شناسایي:

 سبندی منتصب از سوی پارا تیراندازی جهانی و طبق قوانین و مقررات کالسبندی  کالسبندی که توسط پانل کال کالسبندي بين المللي:

 پارا تیراندازی جهانی انجام می شود.  

اطالق می گردد که بعنوان نماينده جهانی تام االختیار يك رشته ورزشی    IPCمورد تائید  يك رشته ورزشی  به فدراسیون جهانی  فدراسيون جهاني:  

ها بعنوان فدراسیون جهانی در رشته های    ISODو    IPCفعالیت می نمايد.    IPCدر آن رشته ورزشی    IPCولیت مجاز از سوی  ورزشکاران دارای معل

 خاص معلولین فعالیت می نمايند. 

IOC:  کمیته بین المللی المپیك 

IOSD  :  سازمان بین المللی ورزش معلولین؛ يك سازمان مورد تائید مستقل و مورد تائیدIPC    که بعنوان نماينده جهانی تام االختیار در يك گروه

 ايفاء نقش می نمايد.   IPCمعلولیت مجاز خاص برای 

IPC:   کمیته بین المللی پارالمپیك 

 است.   IPC: منظور بازی های پارالمپیك و بازی های مناطق IPCبازي هاي 

 قرار گرفته است.   لینك تعیین شدهدر  IPCاين کتابچه در وبگاه رسمی  :IPCکتابچه راهنماي  

 سازمان برگزاری محسوب می شود مانند بازی های پارا پان آمريکا  IPC: بازی های مناطق که در آن IPCبازي هاي مناطق 

ISSF:  فدراسیون جهانی ورزش تیراندازی 

پانچه بادی / تفنگ بادی / تفنگ ت/ قوانین کلی فنی / قوانین  ISSF: به قوانین فدراسیون جهانی ورزش تیراندازی شامل قوانین کلی ISSFقوانين 

 ساچمه ای اطالق می شود.  

 : همراه تیم که بواسطه بارگذاری مهمات اسلحه در مسابقات به ورزشکاران کمك می نمايد.  بارگذاري دستيار

 را در بر می گیرد.   ISSF: اين مسئله خطای عملکرد مجاز و غیر مجاز تپانچه طبق تعاريف مندرج در قوانین خطاي عملکرد

فهرستی از امتیازات کسب سهمیه در هر ماده و کالس ورزشی که ورزشکار برای ثبت نام در مسابقه ملزم (:  MQSحداقل امتياز کسب سهميه )

 در هر مسابقه از سوی پاراتیراندازی جهانی تعیین می شود.    MQSبه کسب آن می باشد. زمان 

 به عضو ملی يك فدراسیون جهانی اطالق می شود.  فدراسيون ملي:

NPC:  کمیته ملی پارالمپیك همان عضو ملیIPC   است که نماينده تام االختیار ورزشکاران دارای معلولیت مجاز در آن کشور / منطقه محسوب 

        می شود.   

 مورد تائید است.  IPCحاکمیت می شود و بعنوان يك رشته ورزشی  IPCرشته ورزشی که طبق آئین نامه کالسبندی  ورزش معلولين:

 ر قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی  طبق تعريف ارائه شده د:  (PIمعلوليت فيزیکي )
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 : برنامه مواد مسابقات فهرستی از مواد / روزهای آن به ترتیب برگزاری است.  برنامه مواد مسابقات

از سوی کمیته برگزاری دارای تائیديه پارا تیرانداری جهانی که مسئول رعايت قوانین و مقررات پارا تیراندازی جهانی در   : به داور منتصبداور خط

 مسابقات است.  

 محسوب   IPCرشته ورزشی تیراندازی معلولین تحت حاکمیت پارا تیراندازی جهانی است و يك رشته ورزشی  رشته ورزشي پارا تيراندازي:

 . می شود

 طبق تعريف ارائه شده در قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی   کالس ورزشي:

 طبق تعريف ارائه شده در قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی  وضعيت کالس ورزشي:

 ود.  يك نفر از مسئولین تیم که بعنوان فرد اصلی برای تماس با تیم اعزامی محسوب می ش سرپرست تيم:

 در تیم اعزامی حضور دارد.: يك فرد ثبت نام شده از تیم )بغیر ورزشکار( که همراهان تيم

يك عضو ژوری که از سوی پارا تیراندازی جهانی برای کنترل و نظارت بر مسابقات پارا تیراندازی جهانی منصوب شده تا بدين وسیله   نماینده فني:

 کلیه اقدامات فنی طبق اين قوانین و مقررات انجام شوند. 

، مسابقات قهرمانی پارا تیراندازی جهانی و مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی برای کلیه IPCجلسه ای که قبل از بازی های    جلسه فني: 

 اطالع رسانی در مورد جوانب فنی مرتبط با مسابقه برگزار می شود.   از جهتتیم ها 

 می نمايد. کمكورزشکاران نابینا به ات همراه تیم که در زمان برگزاری مسابقات طبق موارد مندرج در اين قوانین و مقرر دستيار نابينایان:

 طبق تعريف ارائه شده در قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی   (:VIنابينایي )

WADAآژانس جهانی مبارزه با دوپینگ : 

WADC آئین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ : 

WSPS: رشته ورزشی پارا تیراندازی جهانی 

 مسابقات سطح ملی و بین المللی رشته ورزشی پارا تیراندازی جهانی که مورد تائید پارا تیراندازی جهانی  : WSPS مسابقات تحت پوشش

 می باشد.    

 پارا تیراندازی جهانیمسابقات قهرمانی جهانی پارا تیراندازی و مسابقات قهرمانی منطقه ای : WSPSمسابقات قهرماني 

 معتبر صادره از سوی پارا تیراندازی جهانی که طبق قوانین صدور کد و ثبت نام ورزشکاران   کارت: ورزشکاران پارا تيراندازي جهاني کارت

اندازی جهانی و مسابقات تحت  ، مسابقات قهرمانی پارا تیرIPCپارا تیراندازی جهانی صادر می گردد تا بدين وسیله ورزشکاران قادر باشند در بازی های  

 پوشش پارا تیراندازی جهانی شرکت نمايند. 

   می باشند.  داوران رسمی پارا تیراندازی جهانیمنظور : داور پارا تيراندازي جهاني

 می باشد   WSPSاين قوانین طبق موارد منتشر شده در وبگاه  قوانين فعال نمودن و ثبت نام ورزشکاران پارا تيراندازي جهاني: 

    بروز رسانی می شود.  نیازکه در صورت 
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  نیاز می باشد که در صورت    WSPSجهانی طبق موارد مندرج در وبگاه    ملیت پارا تیراندازی  خط مشیخط مشي مليت پارا تيراندازي جهاني:   

    بروز رسانی می شود. 

 پارا تیراندازی جهانی، مسابقات قهرمانی تحت پوشش   ، مسابقات قهرمانیIPC: بازی های مسابقات مورد تائيد پارا تيراندازي جهاني

 تیراندازی جهانی پارا تیراندازی جهانی و مسابقات مصوب پارا 

جام های جهانی پارا تیراندازی و ساير مسابقات بین المللی پارا تیراندازی طبق موارد منظور  :  مسابقات تحت پوشش پارا تيراندازي جهاني

 می باشند.   تعیین شده از سوی پارا تیراندازی جهانی
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 پارا تيراندازي جهاني:  قوانين 

 ضوابط کلي  -1

 حيطه اجرا -1-1

  اين قوانین و مقررات متشکل از قوانین و مقررات پارا تیراندازی جهانی )قوانین( است که همراه با ضمائم فوق الذکر می باشد. ضمائم جزء  -1-1-1

 الينفك اين قوانین و مقررات محسوب می شوند.  

 ن و مقررات الزامی است.  در کلیه مسابقات قهرمانی تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی اجرای اين قوانی  -2-1-1

و ساير ادوات،    میداندر حیطه های ايمنی، اهداف و استاندارد اهداف، فاصله و    ISSFپارا تیراندازی جهانی مسئول اعمال قوانین فنی عمومی    -3-1-1

 ،  ESTی مسابقات، اقدامات اجرايی اندازه تفنگ و ابزار مورد استفاده، تجهیزات و البسه مسابقات، وظايف ژوری مسابقات، داوران کمیته برگزار

اضات و دستورالعمل های مسابقات، قوانین رفتاری ورزشکاران و همراهان، سوء عملکرد ها، دستورالعمل های امتیاز دهی و نتايج، رفع تساوی و اعتر

 دادرسی می باشد مگر آنکه پارا تیراندازی به شکل ديگری آن را مشخص نموده باشد.

و استانداردهای هدف، تفنگ و مهمات و قوانین البسه  میدان در حیطه های ايمنی،  ISSFپارا تیراندازی جهانی مسئول اجرای قوانین تفنگ  -4-1-1

 پارا تیراندازی جهانی به طريق ديگری آن را مشخص نموده باشد.   است مگر آنکه

و استانداردهای هدف، تجهیزات و مهمات، کفش   میداندر حیطه های ايمنی،    ISSFبادی  پانچه  تپارا تیراندازی جهانی مسئول اجرای قوانین    -5-1-1

متر می باشد مگر آنکه پارا تیراندازی    25در مواد  خرابی دستگاه ثبت امتیاز  و تعلل صورت گرفته،  تداخالت  ورزشکاران، ادوات مورد استفاده ورزشکاران،  

 جهانی بصورت ديگری مشخص نموده باشد. 

و استانداردهای هدف، تجهیزات و مهمات،    خط تیراندازیدر حیطه های ايمنی،    ISSFپارا تیراندازی جهانی مسئول اجرای قوانین تفنگ    -6-1-1

، قوانین مسابقات در تراپ، سوء رفتار،  منحرف شده و از دست رفتههدف  ، محل اصابت گلوله، اصابت،  غیر عادی  /عادی  –داوران مسابقات، اهداف  

       ( می باشد. RTSتجهیزات و البسه مسابقات، نتايج، ثبت زمان، دستورالعمل های امتیاز بندی )

و اين قوانین و مقررات تضاد باشد آنگاه اين قوانین و مقررات ارجحیت دارند. در صورت بروز اختالف نظر مرتبط با    ISSFهرگاه بین قانون    -7-1-1

در هر بخش از مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی؛ مبنی بر آنکه چنین اختالف نظری در قوانین ايجاد شده است و يا قانونی را   ISSFقوانین  

 می توان برای آن اعمال نمود؛ پارا تیراندازی جهانی با صالحديد خود تصمیم نهايی را برای حل مسئله اتخاذ خواهد نمود.

، ن )اعم از ورزشکاران و پرسنل همراه، مربیان، مسئولین تمرين، مديران، مترجمان، همراهان تیم، پرسنل تیم پزشکیکلیه شرکت کنندگا  -8-1-1

بقه  خدمات اورژانسی( در همه مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی ملزم به رعايت اين قوانین و مقررات بعنوان يك شرط برای شرکت در مسا

 می باشند.  

 قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی بخش الينفك اين قوانین و مقررات می باشند و در تارنمای پارا تیراندازی جهانی نیز   -9-1-1

 آمده اند.   

 بخش الينفك حاکمیت رشته ورزشی پارا تیراندازی می باشد.  IPCکتابچه راهنمای  -10-1-1

 و مقررات بدان اشاره نشده است با صالحديد پارا تیراندازی جهانی معین خواهند شد. مواردی که در اين قوانین   -11-1-1
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 و بر کلیه نسخ گذشته قوانین و مقررات ارجحیت دارد.   الزم الجراست 1400ديماه  11اين نسخه قوانین و مقررات از تاريخ  -12-1-1

 تفسير  -2-1

 قوانین و مقررات همان معانی ارائه شده در موارد فوق را برخوردار هستند.عبارات اختصاری مورد استفاده در اين  -1-2-1

 هرگونه تفسیر ارائه شده در خصوص ضوابط مختلف قوانین و مقررات در راستای تفسیر قوانین و مقررات استفاده خواهد شد.  -2-2-1

یدا کردن مطالب است و بدان معنی نیست که آنها جدای از قوانین  سر تیترهای مورد استفاده در اين قوانین و مقررات از جهت سهولت در پ  -3-2-1

 و مقررات مربوطه می باشند.  

 در اين قوانین و مقررات هر دو جنس مذکر و مونث را در بر می گیرد.  "او"ر یکلیه ارجاعات به ضم -4-2-1

 حاکميت  -3-1

 رشته ورزشی  "وب می شود. اين سازمان مسئولیت های خود را در غالب بعنوان فدراسیون جهانی محس IPCبرای رشته پارا تیراندازی،  -1-3-1

عکس آن   و  IPCدر اين قوانین و مقررات همان به معنای  "(WSPSرشته ورزشی پارا تیراندازی )"و عبارت انجام می دهد ( WSPSپارا تیراندازی )

 نیز صادق است. 

 انتشار قوانين و مقررات -4-1

می باشند و در راستای انتفاع کمیته های ملی پارالمپیك، ورزشکاران، همراهان تیم و    IPCحق انتشار    تحت قانوناين قوانین و مقررات    -1-4-1

با يند لیکن سايرين که بصورت رسمی در پارا تیراندازی جهانی نقش دارند، منتشر گرديده است. همه سازمان ها می توانند آنها را ترجمه و باز نشر نما

در نسخه ترجمه شده باشد. ساير سازمان ها برای ترجمه و انتشار اين قوانین و مقررات پیش از باز نشر ملزم   IPCدرج حق  شامل  رعايت حق انتشار  

 می باشند.  IPCبه اخذ مجوز 

 نسخه انگلیسی اين قوانین و مقررات در زمان تفسیر بعنوان نسخه مرجع محسوب می شود.  -2-4-1

 اصالحات در این قوانين و مقررات -5-1

با    -1-5-1 مرتبط  مسائل  در  تغییرات  بواسطه  مثال  برای  شوند  اصالح  توانند  تیراندازی جهانی می  پارا  توسط  زمان  هر  در  مقررات  و  قوانین  اين 

 و يا زمانی که پارا تیراندازی جهانی ضرورت آن را تشخیص دهد.  ISSFکالسبندی، قوانین 
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 قوانين مسابقات  -2

 مواد مسابقات  -1-2

 مواد مسابقات مورد تائید پارا تیراندازی جهانی در رشته ورزشی پارا تیراندازی جهانی به شرح ذيل می باشند: -1-1-2
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 مسابقات سطوحو برنامه  - 2-2

مبنای اندازه، تعداد شرکت کنندگان و ماهیت آنها برای تعیین الزامات قابل اجرا در هر مسابقه طبقه بندی مسابقات پارا تیراندازی جهانی بر  -1-2-2

 می گردد:

 سطوح مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی به شرح ذيل می باشند:  -2-2-2

 IPCبازي هاي 
 بازی های پارالمپیك  •

 بازی های پاراپان قاره آمريکا •

 قهرماني پارا تيراندازي جهانيمسابقات 
 مسابقات قهرمانی جهانی پارا تیراندازی  •

   مسابقات قهرمانی منطقه ای پارا تیراندازی جهانی •

مسابقات تحت پوشش پارا تيراندازي 

 جهاني 

 جام های جهانی پارا تیراندازی  •

 ساير مسابقات بین المللی پارا تیراندازی جهانی تعیین شده از سوی پارا تیراندازی جهانی   •

    ، بازی های پارا آسیايی( ISOD)مانند بازی های جوانان، بازی های 

مسابقات قهرماني مصوب پارا تيراندازي 

 جهاني 

که به آن گرند پريکس نیز اطالق می گردد، در رشته ورزشی پارا تیراندازی و يا مسابقات مسابقات بین المللی   •

 مورد تائید فدراسیون ملی  

      در ساير مسابقات پارا تیراندازی طبق موارد تعین شده از سوی پارا تیراندازی جهانی •

 می شود. قاره آمريکا سانتیاگو اعمال  2023تنها در بازی های پاراپان اين مسئله  •

 

 (.  1رجوع نمائید )ضمیمه  "معرفی مسابقات"الزامات هر يك از سطوح مسابقات مورد تائید پارا تیراندازی جهانی به بخش برای اطالع از  -3-2-2

 مدیریت مسابقات  -3-2

و اختیار تام قضاوت در همه امور مرتبط با مسابقات قهرمانی پارا تیراندازی جهانی و  پارا تیراندازی جهانی از اختیار الزم برای مديريت  -1-3-2

اوران طبق اين  مسابقات مورد تائید پارا تیراندازی جهانی برخوردار است )و می تواند چنین اختیاری را در مسابقه به هیئت ژوری مسابقه و يا ساير د

 ن  قوانین و مقررات و يا بنابر صالحديد تفويض نمايد( و همچنین از اختیار الزم برای به تاخیر انداختن مسابقات و هدايت مستمر طبق قوانی

ب پارا تیراندازی  نظارت بر همه مسابقات مصومدون شده برای هدايت آن رويداد برخوردار است. پارا تیراندازی جهانی همچنین از حق قانونی برای 

 جهانی برخوردار است.  

وساطت اعم  برای انجام پارا تیراندازی جهانی برای رفع تضاد موجود و يا مسائل ايجاد شده در مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی  -2-3-2

ق قانونی  از سئوال از کمیته برگزاری در مورد هر يك از جنبه های مسابقات و يا مشکل ايجاد شده طبق قوانین و مقررات پارا تیراندازی جهانی از ح

 الزم برخوردار است.    

را نمی توان بدون مجوز کتبی از پارا تیراندازی جهانی برای مسابقات رشته   "تیراندازی جهانیپارا "و  "منطقه ای"، "جهانی"عبارات  -3-3-2

و  "جنبش پارالمپیك"مرتبط با عبارت  کلیه حقوق از جنبه های مختلف مالکیت ورزشی پارا تیراندازی و يا يك رويداد استفاده نمود. افزون بر آن؛

 ، سمبل پارالمپیك IPC، شعار / پرچم و سرود ملی  IPCدر زمانی که مرتبط با رشته های ورزشی و فعالیت های  "پارا "و  "پارالمپیك"

 می باشد.   IPCمی باشد با ساير نشان های تجاری، لوگو و ساير )سه پره آجیتوس( و 

 رجوع نمائید.  2پارا تیراندازی جهانی به ضمیمه شماره برای بررسی جدول الزامات اولیه در همه سطوح مسابقات تحت پوشش  -4-3-2
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برای کسب اطالعات تکمیلی در رابطه با الزامات مديريت مسابقات و میزبانی مسابقات تحت پوشش / مصوب پارا تیراندازی جهانی به   -5-3-2

 جوع نمائید. ر 3ضمیمه شماره 

 ( LOC)مسابقات کميته برگزاري  -4-2

 کمیته برگزاری سازمان مسئول برگزاری و میزبانی مسابقات است. -1-4-2

( کمیته برگزاری و ساختار آن بايد با تائید پارا تیراندازی جهانی  IPCدر مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی )به استثناء بازی های  -2-4-2

 باشد.  

پارا تیراندازی جهانی مسئول مديريت کلی مسابقات اعم از تنظیم برنامه مسابقات، کالسبندی ورزشکاران، کلیه    کمیته برگزاری با همکاری -3-4-2

 ست.  تجهیزات فنی و تعبیه آنها پیش از / حین برگزاری مسابقات ا

 شرایط انتخاب ورزشکار  -5-2

 IPCبازي هاي   –الزامات شرایط انتخاب  -1-5-2

IPC  الزامات شرايط انتخاب را در بازی هایIPC .تعیین می نمايد 

پارا تيراندازي جهاني و مسابقات تحت پوشش پارا تيراندازي  مسابقات قهرماني  –الزامات شرایط انتخاب  -2-5-2

 جهاني  

رزشکار  برای برآورده سازی الزامات شرايط انتخاب جهت شرکت در مسابقات قهرمانی پارا تیراندازی جهانی و مسابقات مصوب پارا تیراندازی جهانی و

   ملزم به انجام موارد ذيل می باشد:    

 در دسترس خواهد بود(. 2020الزامات خط مشی ملیت پارا تیراندازی جهانی )اين مسئله در سال تامین  -1-2-5-2

 مهلت زمانی تعیین شده   وورزشکاران پارا تیراندازی جهانی طبق برنامه ثبت نام ورزشکاران پارا تیراندازی جهانی  کارتبرخورداری از  -2-2-5-2

(  همراه داشته باشندپارا تیراندازی جهانی )در همه مسابقات و در تمام مدت ت شرکت در مسابقات کاردارای کارت معتبر شناسايی و  -3-2-5-2

 باشند.   

از سوی  آنگاه سوی کمیته ملی پارالمپیك تفويض شده باشد )چنانچه چنین مسئولیتی از ثبت نام شده باشد توسط کمیته ملی پارالمپیك  -4-2-5-2

 .پرداخت می نمايد IPCفدراسیون ملی ثبت نام شده باشد( در هر حالت آن کمیته از اعضايی باشد که حق عضويت خود را به 

 حائز شرايط انتخاب در مسابقه مربوطه طبق موارد مندرج در بسته اطالعاتی مسابقات / راهنمای کسب سهمیه باشد.  -5-2-5-2

سبندی شده باشد و طبق قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی به وی کالس ورزشی اختصاص  در سطح بین المللی کال -6-2-5-2

پارا تیراندازی جهانی  ( و يا چنانچه ورزشکار جديد باشد آنگاه معلولیت ورزشکار طبق قوانین و مقررات کالسبندی NEداده شده باشد )به استثناء 

     مجاز تشخیص داده شده باشد. 

 ورزشکار اخراجی، تعلیقی و يا محروم شده نباشد.  -7-2-5-2
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 تحت پوشش پارا تيراندازيمسابقات  –الزامات شرایط انتخاب  -3-5-2

پارا تیراندازی جهانی ورزشکار ملزم به داشتن الزامات تعیین شده از سوی کمیته برگزاری مربوطه و يا سازمان  برای شرکت در مسابقات مصوب 

 حاکمیتی می باشد.

 الزامات کسب سهميه  -6-2

پارا تیراندازی جهانی ورزشکار بايد حائز استانداردهای افزون بر الزامات کسب سهمیه فوق الذکر برای شرکت در مسابقات تحت پوشش  -1-6-2

 کسب سهمیه، شرايط تعیین شده و قوانین اجرايی ثبت نام در رشته ورزشی آن مسابقه باشد. 

 جنسيت -7-2

 ذيل ورزشکار برای شرکت در مسابقات آقايان ملزم به داشتن شرايط ذيل می باشد: 2-7-3طبق قانون  -1-7-2

   باشد. جنسیت وی مذکردر اسناد قانونی  -1-1-7-2

 طبق اين قوانین و مقررات حائز شرايط الزم باشد.  -2-1-7-2

 مسابقات خانم ها ملزم به داشتن شرايط ذيل می باشد: ذيل ورزشکار برای شرکت در  2-7-3طبق قانون  -2-7-2

       در اسناد قانونی جنسیت وی مونث باشد.  -1-2-7-2

 طبق اين قوانین و مقررات واجد شرايط برای شرکت در مسابقه باشد.  -2-2-7-2

و قوانین اجرايی موضوع را بررسی می نمايد  IOCتی پارا تیراندازی جهانی در ارتباط با ورزشکاران دو جنسیتی طبق راهنمای افراد دو جنسی -3-7-2

 (. IOC)در هر زمان و طبق اصالحات 

شرايط معلولیت افراد که بعنوان جنسیت سوم در اسناد قانونی آمده است بصورت موردی از سوی پارا تیراندازی جهانی و طبق قوانین   -4-7-2

 تعیین می شود.  اجرايی پارا تیراندازی جهانی  

 مبارزه با دوپينگ  -8-2

، مسابقات قهرمانی پارا تیراندازی جهانی و مسابقات مصوب  IPCزی های ( در همه باIPCآئین نامه مبارزه با دوپینگ )مندرج در تارنمای  -1-8-2

 پارا تیراندازی جهانی اعمال می شود.  

برگزار  WADCمسابقات مصوب پارا تیراندازی جهانی طبق قوانین مبارزه با دوپینگ سازمان حاکمیتی مرتبط و استانداردهای بین المللی  -2-8-2

 ی قويا توصیه می نمايد کنترل دوپینگ در همه مسابقات مصوب پارا تیراندازی جهانی انجام شود. می شوند. پارا تیراندازی جهان

 کالسبندي بين المللي  -9-2

کالسبندی بین المللی در مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی انجام می شود. کالسبندی همواره طبق قوانین و مقررات کالسبندی   -1-9-2

 انی انجام می شود.  پارا تیراندازی جه 

 تهیه  توسط پارا تیراندازی جهانی پیش از برگزاری مسابقه فهرست و جدول زمانی آن دسته از ورزشکارانی که نیاز به کالسبندی دارند -2-9-2

 از سوی پارا تیراندازی جهانی اطالع رسانی خواهد شد.  ورزشکاران و کمیته های ملی پارالمپیكزمان انجام کالسبندی به می گردد. متعاقبا 
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با وضعیت تاريخ معین در  R/R/Nطبق قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی کلیه ورزشکاران دارای کالس ورزشی با وضعیت  -3-9-2

ملزم به حضور در جلسه ارزيابی ورزشکاران می باشند؛   تقويم سال برگزاری مسابقات پیش از شرکت در مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی

 البته در صورتی که در آن مسابقه جلسه ارزيابی مهیا شده باشد. 

فوق الذکر در همه مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی، مگر آنکه در الزامات ثبت نام   2-9-3و  2-5طبق موارد مندرج در قوانین  -4-9-2

 ی آمده باشد موارد ذيل محقق خواهد شد: مسابقات بصورت ديگر

مجاز به شرکت در   Nقوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی ورزشکاران دارای وضعیت کالس ورزشی   15-3طبق ماده  -1-4-9-2

ی جهانی با صالحديد خود و تنها به منظور  مسابقه هستند لیکن نتايج آنها مورد تائید نیست و در مسابقات به آنها مدال اهداء نمی شود. پارا تیرانداز

 .  تائید می نمايددر مسابقه ای که وی ورزشکار جديد محسوب می شود در همان کالس ورزشی بعنوان ورزشکار جديد نتايج ورزشکار را  MQSتعیین 

ال تقويم مسابقات دارای وضعیت کالس  قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی ورزشکارانی که در س 15-5-2طبق ماده  -2-4-9-2

با وضعیت تاريخ معین می باشند می توانند در مسابقات شرکت نمايند و به آنها مدال اهداء می شود و همچنین نتايج آنها در  R/R/Nورزشی وضعیت 

 آن مسابقه مورد تائید است. 

 جلسه فني  -10-2

تیراندازی جهانی، کمیته برگزاری همراه با نماينده فنی ملزم به برگزاری جلسه فنی با نظارت  پیش از آغاز مسابقات تحت پوشش پارا  -1-10-2

      ری و کشورهای شرکت کننده می باشد؛ مگر آنکه بصورت ديگری آمده باشد. نماينده فنی و با حضور نمايندگان کمیته برگزا

 ت طبق اين قوانین و مقررات می باشد.  نماينده فنی مسئول نظارت بر همه جوانب فنی مسابقا -1-1-10-2

 در صورت امکان؛ نماينده فنی موارد خاص و الزامات مرتبط با مسائل فنی مسابقه را در جلسه فنی بیان می نمايد. -2-1-10-2

 شماره استارت  -11-2

 می گردد. شماره استارت به هر ورزشکار داده می شود و در همه لیست مسابقات و جدول زمانی قید  -1-11-2

 شماره های استارت ورزشکار به شکل شماره سینه توسط پارا تیراندازی جهانی چاپ می شوند و از سوی کمیته برگزاری توزيع می شوند.  -2-11-2 

ر می شود( صاد بر روی شماره ورزشکار نشان داده Lنیز شماره )با حرف   SH2برای مسئول کمك به مهمات گذاری ورزشکاران کالس  -3-11-2

 می شود.  

 بر روی شماره ورزشکار نشان داده می شود(.     Aبه دستیاران نابینايان شماره دستیاران نابینا داده می شود. )با حرف  -4-11-2

 آمده است.  4ضميمه اندازه شماره و طرح آن در  -5-11-2

 اشد. در تمام مدتی که ورزشکار در محوطه مسابقه می باشد شماره ورزشکار واضح ب -6-11-2

 : شماره ورزشکار در پشت ورزشکار نصب می گردد. Aورزشکاران داراي پشتي  -1-6-11-2

: شماره ورزشکار در پشت صندلی تیراندازی نصب می شود. )شماره ورزشکار نبايد سبب  Cیا   Bورزشکاران داراي پشتي  -2-6-11-2

 مخدوش نمودن نوار نشان گذاری ارتفاع پشتی شود(.
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در تمام مدت مسابقه  : ملزم به استفاده از شماره در پشت خود می باشند. مسئول کمک مهمات گذاري و دستياران نابينایان -3-6-11-2

. شماره بايد نصب شود و در تمام مدت زمان  نصب شود)بطوری که حرکت نکند( در باال و پائین پیراهن باالی خط کمر شماره بدرستی با سوزن 

 قه قابل مشاهده باشد.برگزاری مساب

 شماره برای ورزشکار صادر شده باشد لیکن در معرض ديد نباشد آنگاه ورزشکار نمی تواند مسابقه خود را آغاز / ادامه دهد.   چنانچه -7-11-2

 استيناف  اعتراض فني و درخواست  -12-2

توسط ورزشکار، همراهان تیم، عضو تیم و يا ساير افراد در خصوص جوانب فنی اين   قوانینمندرج در اين فنی  قوانینتخلف از هر گونه  -1-12-2

 خواهد شد.  رسیدگی ISSFتیراندازی جهانی و  پاراو مقررات قوانین طبق  قوانین و مقررات 

متعاقب اين قوانین و مقررات،   ISSF  قوانیندستورالعمل های مندرج در  اساس    های مربوط به موضوعات فنی بر   تمامی اعتراضات و استیناف  -2-12-2

   مستندات و فرم ها )مندرج در تارنمای پارا تیراندازی جهانی( بررسی خواهند شد.   

 د.  نگرد می تیراندازی جهانی بررسی  پارا کالسبندی قوانینبر اساس  کالسبندیهای مربوط به موضوعات   تمامی اعتراضات و استیناف -3-12-2

 مشخص می شود مگر آنکه از سوی پارا تیراندازی جهانی بصورت ديگری آمده باشد.      ISSFاعتراض و يا استیناف فنی طبق قوانین  هزينه -4-12-2

 ماند. تیراندازی جهانی باقی می  اگر اعتراض يا استیناف پذيرفته نشد، مبلغ پرداختی نزد پارا -5-12-2

 جریمه تخلف از قوانين  -13-2

 هیئت ژوری مسابقات در مورد تخلفات ورزشکاران از قوانین در مسابقات طبق دستورالعمل ذيل تصمیم گیری می نمايد: -1-13-2

اه داشتن تخلف چنانچه تخلف آشکار از قوانین )برای مثال در زمانی که از سوی ورزشکار و يا ساير اعضاء تیم اقدامی برای پنهان نگ  -1-1-13-2

آنگاه يك اخطار )کارت زرد( در ابتدا به ورزشکار داده می شود تا بدين ترتیب وی فرصت تصحیح خطای خود را   انجام شوداقدامی صورت نگیرد(  

طبق نظر را  خود    داشته باشد. در صورت امکان؛ اخطار در زمان تمرين و يا در مرحله آمادگی و قلق گیری نیز داده می شود. چنانچه ورزشکار خطای

همچنان پس از کسر امتیاز کارت سبز( کسر می شود. چنانچه ورزشکار  با نشان دادن  امتیاز از امتیازات وی )  2ژوری مسابقه تصحیح ننمايد آنگاه  

    )کارت سبز( خطای خود را تصحیح ننمايد آنگاه از مسابقه اخراج )با نشان دادن کارت قرمز( می شود. 

چنانچه تخلف از قوانین پنهانی باشد )برای مثال ورزشکار و يا عضو مربوطه در تیم سعی در مخفی نگاه داشتن تخلف نمايد( آنگاه با   -2-1-13-2

 ن کارت قرمز فرد مذکور از مسابقه اخراج می شود.  نشان داد

 اخراج از مسابقه -14-2

 افزون بر ضوابط خاص مندرج در اين قوانین و مقررات برای اخراج ورزشکار / همراه تیم و يا هر يك از افراد ديگر ممکن است از سوی   -1-14-2

 م آنها لغو شده و يا از مسابقه ماده خود و يا کل مسابقه اخراج شوند.  پارا تیراندازی جهانی و بواسطه ارائه داليل قابل قبول ثبت نا

در دوره کاری رسمی پارا تیراندازی جهانی  مسئولین و داوران  هر يك از اعضای کمیته،  يا بی احترامی به  سرپیچی از روح جوانمردانه    -1-1-14-2

    آنان، يا

/ فدراسیون های جهانی و يا    IPCپارا تیراندازی جهانی /    و يا بالقوه موضوع مورد مناقشه به  بالفعلبصورتی رفتار نمايند که بصورت    -2-1-14-2

 کمیته برگزاری ارجاع شود. 
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ی در آن مسابقه ماده و يا مسابقه  سبب نقض پروتوکل ها و يا دستورالعمل های اجرايی توسط کمیته برگزاری و يا پارا تیراندازی جهان  -3-1-14-2

 شوند )برای مثال در رابطه با سالمتی، ايمنی و يا امنیت ورزشکاران اعم از پروتوکل های اجرايی برای همه گیری کرونا باشد(.  

 اقدامات انضباطي -15-2

نیامده اند  ISSFو يا در قوانین  است مقررات بدان ها اشاره نشدهساير اقدامات انضباطی شامل موارد مرتبط با شرايطی که در اين قوانین و  -1-15-2

 و مقررات اعمال بصورت موردی و با اخذ مشورت از پارا تیراندازی جهانی از طريق نماينده فنی پارا تیراندازی جهانی بر علیه افراد مقید به اين قوانین 

 می شوند.   

 مربيگري در زمان برگزاري ماده  -16-2

 مربيگري شفاهي  -1-16-2

 شود. نساير ورزشکاران  ت برایمزاحم سبب ايجادمربیگری شفاهی در زمان تمرين و آمادگی مجاز است لیکن چنین کاری  -1-1-16-2

 خود می باشند.  مجاز به نزديك شدن به خط آتش برای انجام مربیگری شفاهی ورزشکاران، مربیان در زمان تمرين و آمادگی  -2-1-16-2

 )مگر آنکه از سوی عضو هیئت ژوری مسابقه ممنوع شده باشد(. 

رخواستی به خط  در زمان برگزاری مسابقات، مربیان می توانند تنها طبق درخواست ورزشکار و يا تائید عضو ژوری مسابقه برای چنین د -3-1-16-2

 استارت نزديك شوند.  

د با عضو ژوری مسابقه و يا داور میدان صحبت  نمی توانتنها  حضور در خط آتش مسابقه  زمان  در    ان ورزشکار  2-16-1-3طبق ماده    -4-1-16-2

   که می توانند در صورت نیاز با دستیار اسلحه خود صحبت نمايند(.  SH2)به استثناء ورزشکاران ند نماي

 مربیگری شفاهی تنها در زمان تغییر وضعیت مجاز است.   R7/R8 مواد در فینال -5-1-16-2

 مربيگري غير شفاهي  -2-16-2

 در کلیه مسابقات مربیگری به روش غیر شفاهی مجاز است لیکن چنین کاری سبب ايجاد مزاحمت برای ساير ورزشکاران نشود.   -1-2-16-2

 تخلف از قوانين مربيگري  -3-16-2

اين قانون در مسابقات تخطی نمايد برای اولین تخلف به وی يك تذکر داده   2-16چنانچه همراه تیم و يا ورزشکاری از ضوابط ماده    -1-3-16-2

 امتیاز از امتیازات فرد کسر می شود و همراه تیم ملزم به ترک محل خط آتش می باشد.   2برای ساير تخلفات صورت گرفته در آن مسابقه می شود؛  

 نتایج  -17-2

انجام می شوند مگر    ISSFدستورالعمل های امتیازدهی در همه مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی طبق موارد مندرج در قوانین    -1-17-2

 آنکه در اين قوانین و مقررات بصورت ديگری قید شده باشد.  

 رنکينگ -18-2

 منطقه ای  /در هر فصل طبق سیستم امتیازات رنکینگ جهانی  /در هر ماده  انورزشکار ملکردعبهترين برای تعیین پارا تیراندازی جهانی  -1-18-2

 .  را مد نظر قرار خواهد دادرنکینگ و رکورد ورزشکاران ملزم به ثبت و نگهداری رنکینگ جهانی و منطقه ای است و برای اين منظور 
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سیستم گردشی محاسبه خواهد شد. سیستم گردشی همه مسابقات تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی را از يك سال قبل تا رنکینگ طبق  -2-18-2

 رنکینگ ها شامل همه رکورد های بدست آمده در مسابقات تحت پوشش   1402فروردين  26روز مسابقه در بر می گیرد. )برای مثال در روز 

   می گردد(.    1402فروردين  26لغايت  1401دين فرور 26پارا تیراندازی بازه زمانی 

ورزشکارانی که دارای کد ورزشکاران فعال پارا تیراندازی جهانی می باشند و دارای کالس ورزشی با  رکورد  تنها  برای کسب رنکینگ،    -3-18-2 

 می باشند مورد تائید است.   Cبا تاريخ معین و يا   Rو يا  Rوضعیت 

 عملکرد  امتيازات  -4-18-2

امتیازات    -1-4-18-2 توانند  تیراندازی جهانی ورزشکاران می  پارا  تائید  تیراندازی جهانی و مسابقات مورد  پارا  برگزاری مسابقات قهرمانی  از  پس 

 خود بدست می آورند.  عملکردرا بر مبنای عملکرد 

 خود به ترتیب نزولی رده بندی می شوند.  عملکردورزشکاران بر اساس امتیازات  -2-4-18-2

 خود به شرح ذيل بدست خواهند آورد:  عملکردورزشکاران امتیاز رنکینگ را بر مبنای  -3-4-18-2

 محاسبه می شوند:  تخصیص داده می شود و با ارزش های ذيلامتیازات رکورد طبق تائید نتايج کالسبندی ذيل  -4-4-18-2

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

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

c)   نشانC  ،تقسیم بر رکورد جهانی آن ماده )از اول ژانويه سال مسابقه( محاسبه    )امتیازات نتايج انتخابی(: بر اساس امتیاز دور انتخابی يك ورزشکار

 می شود. 

 ( منتشر می شود. رياضی بعد از محاسبه تا دو رقم اعشاری )و به حالت گرد شده عملکردمجموع امتیازات  5-4-18-2

 

 مدت اعتبار   -5-18-2

    دوره اعتبار امتیازات عملکرد های داده شده بر اساس سطح و مشخصه های مسابقه تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی متغیر است:  

 

 ( مسابقات فصلطبق مدت اعتبار ) کد  مسابقه 

 PG 2 بازی های پارالمپیك 

 WSPS WCH 2مسابقات قهرمانی جهان 

 مسابقات قهرمانی / بازی های منطقه ای  

 )فقط برای رنکینگ های منطقه ای معتبر است( 

RG 1 

 WSPS WC 1جام های جهانی / مسابقات مورد تائید 

 

سیستم رنکینگ  قهرمانی جهانی به دست می آيند از زمان مسابقه به مدت دو سال در  مسابقات  امتیازاتی که در بازی های پارالمپیکی و    1-5-18-2

 معتبر هستند. 

در   برای يك سال  IPCتحت پوشش پار تیراندازی جهانی و بازی های منطقه ای  مسابقات  تمام  بدست آمده در  امتیازات عملکردهای    2-5-18-2

   سیستم رنکینگ معتبر هستند. 
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 )امتيازات رده اي( Aنشان  -6-18-2

 بر اساس رده به دست آمده يك ورزشکار در دورهای انتخابی و فینال مشخص می شود.  Aاعطاء نشان  1-6-18-2

 ( اختصاص می يابد:A2( و دور نهايی )نشان A1بر اساس رده در دور انتخابی )نشان  Aنشان امتیاز  2-6-18-2

 

 ( A2امتياز دور نهایي ) (A1)امتياز دور انتخابي  رده

 50 11 اولین رده 

 40 10 دومین رده 

 30 9 سومین رده

 20 8 چهارمین رده 

 18 7 پنجمین رده 

 16 6 ششمین رده 

 14 5 هفتمین رده 

 12 4 هشتمین رده 

 0 1 نهمین رده + 

 

 دست می آيد.( بA1 + A2از مجموع امتیازات رده بندی دور انتخابی و دور فینال )نشان های  Aنشان  -3-6-18-2

 ( A1( + امتيازات رنکينگ دور مقدماتي )A2امتيازات رنکينگ فينال ) = Aنشان                                     

 ( صفر گذاشته  A2زمان محاسبه رنکینگ، برای امتیاز رنکینگ فینال )، در می باشنددور فینال  فاقددر مسابقات غیر پارالمپیکی  -4-6-18-2

 می شود. 

( A2دست آورد، اما در دور فینال شرکت نکند، برای امتیاز رنکینگ فینال )هشت را بچنانچه يك ورزشکار در دور انتخابی رده يك تا    -5-6-18-2

 صفر گذاشته می شود. 

 مسابقات()سطح برتری  Bنشان  -7-18-2

 ، بر اساس سطح برتری و اهمیت مسابقات است: Bتخصیص نشان  -1-7-18-2

 

 

 

 

 

 

  

 

 Bنشان  کد مسابقه

 PG 10 بازی های پارالمپیك 

 WCH 8 مسابقات قهرمانی جهان 

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

 WC 6 جام های جهانی 
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 )امتیازات نتايج دور انتخابی(  Cنشان  -8-18-2

 بر اساس نتیجه دور انتخابی ورزشکار تقسیم بر رکورد جهانی در آن ماده )از اول ژانويه سال برگزاری مسابقات   Cتخصیص نشان  1-8-18-2

 می باشد(.  

 برای هر دو رنکینگ جهانی و منطقه ای، رکورد جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.  2-8-18-2

 نتیجه دور انتخابی =   Cنشان                                               
 رکورد جهانی                                                                  

 محاسبه  -9-18-2

   بدست می آيد.  Cنشان ضربدر   Bضربدر نشان  Aنشان ز عملکرد در هر مسابقه از امتیازات  امتیا -1-9-18-2

 Aنشان           ضربدر           Bنشان          ضربدر           Cنشان      =  امتيازات عملکرد                               
 امتیازات نتايج دور مقدماتی                         سطح برتری مسابقات                           امتیازات رنکینگ                                                         

  

 رکوردها -19-2

  پاراتیراندازی در مسابقات    VIP    ،MTR  ،MTPو    VISو    PT1-PT3و    P1-P5و    R1-R9  موادرکوردهای جوانان، منطقه ای و جهانی در    -1-19-2

 ثبت و منتشر می شود. جهانی 

 می تواند فقط در بازی های پارالمپیکی / منطقه ای در همان ماده های مربوطه منتشر گردد.  IPCرکوردهای بازی های  -2-19-2

 .تنها امتیازات بدست آمده در مسابقات قهرمانی پارا تیراندازی جهانی و يا تحت پوشش پارا تیراندازی جهانی برای ثبت رکورد معتبر هستند 3-19-2

 دهد.  می زارش ثبت رکورد را جهت تايید و انتشار رکورد تحويل نماينده فنی در آخر مسابقه فرم گ 4-19-2

 رکوردهاي جوانان  -5-19-2

 رکوردهای جوانان فقط در سطح رکورد جهانی ثبت می شوند.  1-5-19-2

 ل باشد. سا 21دسامبر سال برگزاری مسابقه زير  31ورزشکار مربوطه بايد تا سن برای آنکه رکوردهای جوانان معتبر باشند،  2-5-19-2
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 مشخصات )تعریف( رکورد -6-19-2

 پاراتیراندازی جهانی تعريف شده اند:انواع رکوردهای ذيل برای  -1-6-19-2

 

 تعریف  کد  نوع  رکورد 

 رکورد جهانی 
 WR جديد 

a)  :رکوردی است که در فینال ماده مربوطه و فقط بر اساس نتايج فینال  ماده هاي پارالمپيکي

 ثبت می شود. 

b)  :رکوردی است که در دور انتخابی آن ماده و فقط بر اساس نتايج  ماده هاي غير پارالمپيکي

 دور انتخابی ثبت می گردد. 

 EWR مساوی 

 رکورد جهانی جوانان
 WRJ جديد 

 EWRJ مساوی 

 رکورد منطقه ای
 )نام منطقه( جديد 

 )نام منطقه( E مساوی 

 رکورد انتخابی 
 QR جديد 

c)  :رکوردی است که در دور مقدماتی آن ماده بدست آمده و فقط بر اساس نتايج   مواد پارالمپيکي

 دور مقدماتی است. 

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

 EQR مساوی 

 رکورد انتخابی جوانان 
 QRJ جديد 

 EQRJ مساوی 

 انتخابی منطقه ای 
 )نام منطقه( Q جديد 

 )نام منطقه( EQ مساوی 

 رکورد تیمی 
امتیازات دور مقدماتی سه عضو تیم به دست رکوردهای تیمی در مواد تیمی ثبت شده و از تلفیق   (TR e جديد 

 می آيند.

 

 ETR مساوی 

 رکورد تیمی منطقه ای 
 }منطقه ای{  جديد 

 }منطقه ای{ E مساوی 

 رکورد پارالمپیکی 
رکورد های پارالمپیکی در فینال ماده مربوطه در بازی پارالمپیك به دست می آيد و فقط نتايج دور   (PR f جديد 

 EPR مساوی  محاسبه می شود. فینال برای آن 

رکورد دور مقدماتی  

 پارالمپیك 

  بدست می آيد رکوردهای دور مقدماتی پارالمپیکی در ماده مربوطه در دور مقدماتی بازی پارالمپیك  (PQR g جديد 

 EPQR مساوی  و فقط نتايج همین دور در آن محاسبه می گردد.

 رکورد بازی های 

 منطقه ای 

رکوردهای اين بازی ها بر اساس نتايج فینال اين بازی ها بدست می آيد و فقط نتايج همین دور نیز  (GR h جديد 

 برای آن محسوب می گردد. 
 EGR مساوی 

 رکورد دور مقدماتی 

 بازی های منطقه ای  

 و فقط   بدست می آيندرکوردهای دور مقدماتی اين بازی ها در دور مقدماتی همان ماده مربوطه  (GQR i جديد 

 EGQR مساوی  بر اساس نتايج اين دور می باشد. 
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 قوانين پارا تيراندازي جهاني  

        قوانين تجهيزات و البسه  -3

   ISSFتبعيت از آئين نامه البسه  -1-3

 تبعیت نمايند.  ISSFتمامی افراد به هنگام حضور در زمین بازی )حین مسابقات( و مراسم اعطاء مدال، بايد از قوانین و مقررات البسه  -1-1-3

ذيل( پوشش خود را   3-2ی )مندرج در قانون همچنین ورزشکاران ملزم به رعايت الزامات تعیین شده در قوانین البسه پاراتیراندازی جهان 2-1-3

 تطبیق دهند.  

 )ژاکت، شلوار و کفش(  الزامات مخصوص قوانين البسه پاراتيراندازي جهاني -2-3

 تيراندازي  ژاکت 1-2-3

 حداکثر طول ژاکت تیرانداز در حالت نشسته نبايد بلندتر از پايین کشاله ران از جلو و پايین تر از   -1-1-2-3

   ش فوقانی نشیمن صندلی از عقب باشد.بخ

 گیری خواهد شد. طول ژاکت در حالت تیراندازی ايستاده اندازه -2-1-2-3

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

بايد از ژاکت مخصوص پاراتیراندازی جهانی استفاده  SH2و  SH1Cو  SH1Bورزشکاران تفنگ  4-1-2-3

 نمايند. 

 استفاده نمايند: ISSFدر موارد ذيل از ژاکت  ISSFمی توانند بر اساس قوانین  SH1Aتمامی ورزشکاران تفنگ   5-1-2-3

 قوانين   سبک تيراندازي   وضعيت 

 بر روی زانو 

 اعمال می شود.   ISSFمجاز است: قوانین البسه ژاکت  ISSFتیراندازی مانند وضعیت 

 تیراندازی از روی صندلی تیراندازی 
 مجاز است:  

دکمه باالی ژاکت می تواند بسته باشد و دکمه ها نمی توانند تا زير قسمت تحتانی قفسه سینه يا  3فقط 
 مساوی با آن، امتداد داشته باشند. از دکمه اضافه ديگری نبايد استفاده شود.   

 درازکش 

 اعمال می شود.   ISSFمجاز است: قوانین البسه ژاکت  ISSFتیراندازی مانند وضعیت 

 تیراندازی از روی صندلی تیراندازی 
 مجاز است:  

دکمه باالی ژاکت می تواند بسته باشد و دکمه ها نمی توانند تا زير قسمت تحتانی قفسه سینه يا  3تنها 
 مساوی با آن، امتداد داشته باشند. از دکمه اضافه ديگری نبايد استفاده شود.   

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

 مجاز نیست.   ISSFژاکت  تیراندازی از روی صندلی تیراندازی 

 

 از هر ورزشکار به هنگام کنترل تجهیزات تايید می گردد. ISSFدر هر مسابقه حداکثر يك ژاکت پاراتیراندازی جهانی و يك ژاکت  -6-1-2-3

 ژاکت های بدون دکمه 7-1-2-3

a)  (  3-2-1-2و  3-2-1-1ژاکت حتی اگر دکمه ندارد، شکل آن طبق قوانین پاراتیراندازی جهانی باشد )قانون 
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 شلوار تيراندازي -2-2-3

 مجاز نیست. SH2و تمامی ورزشکاران   SH1Cو  SH1Bاستفاده از شلوار تیراندازی برای ورزشکاران  1-2-2-3

در حالت ايستاده از چارپايه بلند يا ايستاده آزاد يا در حالت زانو زده طبق وضعیت های   SH1Aبرای ورزشکاران استفاده از شلوار تیراندازی  2-2-2-3

ISSF .مندرج در کتابچه قوانین مجاز می باشد   

تیراندازی( و حالت درازکش از شلوا  3-2-2-3 ر ورزشکارانی که از پروتز پايین تنه استفاده می کنند، می توانند در حالت زانو زده )از يك صندلی 

 نمايند: استفاده به شکل زير  تیراندازی 

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

b) .وقتی در حالت گیری خود هستند، زيپ پاچه شلوار و بند کمر شلوار باز است 

 کفش  -3-2-3

 شده باشد.   قیدکلیه افراد در حین مسابقه و در زمین بازی کفش به پا داشته باشند مگر آنکه در کارت کالسبندی آنها بصورت ديگری  1-3-2-3

 استفاده نمايد )مانند صندل(.  ISSFورزشکار می تواند از کفش های ارتوپدی يا ديگر کفش های فاقد شرايط مندرج در قوانین و مقررات  2-3-2-3

در تمام موارد و درصورتی که پارا تیراندازی جهانی بصورت ديگری تشخیص  در اين صورت بايد يك دلیل معتبر و موجه پزشکی وجود داشته باشد.  البته  

 دهد آنگاه:  

a)   او درج گردد.   یپارا تیراندازی جهانچنین استثنائاتی توسط گروه کالسبندی ارزيابی و تصمیم گیری شده و سپس روی کارت کالسبندی و کارت 

b) تست نمی شود.   در حین کنترل تجهیزات میزان ارتجاعی بودن کفش 

 تجهيزات  -3-3

به تشتتخیص  که  تجهیزاتید.  نباشتت  ISSFو  پاراتیراندازی جهانی قوانین  طبق  که می باشتتند   یتجهیزاتتنها ملزم به استتتفاده از  تیراندازان   -3-3-1

 ممنوع است.  مجاز نباشند استفاده از آنها و يا طبق اين قوانین و مقررات به صراحت  شوندمسئولین مسابقه سبب ايجاد نابرابری 

 تهیه کلیه وسايل و تجهیزات مورد نیاز خود است.تیرانداز مسئول   2-3-3

 یراندازی هر ورزشکار و پشت خط آتش مستقر شده باشند.در محل های مشخص شده در جايگاه ت آنهارزشکاران و تجهیزات و  -3-3-3

 مجاز است. استفاده از آنها ISSF يك استثناء می توان برای استندهای گذاشتن تفنگ در نظر گرفت که طبق قوانین-1-3-3-3

خط مرکزی لوله ستالح تیرانداز نبايد بیش از برای ورزشتکارانی که از صتندلی تیراندازی استتفاده می کنند )شتامل چهار پايه بلند نمی شتود(،    -4-3-3

 .سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد 150

 شند البته:بر روی تفنگ مجاز به استفاده از پارچه )ماده( می بابرای قرار گرفتن بهتر دست ها  SH2 ورزشکاران -3-3-5

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

 و تفنگ در چارچوب ابعاد مشخص شده باقی بماند  3-3-5-2

 باشد.  3-3-1ید آن طبق قانون ئتا 3-5-3-3
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 کنترل تجهيزات  -4-3

و    ISSFسرپرستان و مربیان تیم ها به طور مساوی مسئول اطمینان يابی از مطابقت وسايل، تجهیزات و پوشش ورزشکاران با قوانین و مقررات  1-4-3

 پاراتیراندازی جهانی هستند.

   کنترل خواهند شد. ISSFطبق قوانین  ISSFتجهیزات  2-4-3

 تجهيزات مختص پاراتيراندازي جهاني   - 3-4-3

 تجهیزات مختص پاراتیراندازی جهانی به شرح ذيل می باشد:  1-3-4-3

 باند )بند برای بستن( •

 پروتز •

 میز تیراندازی  •

 بلوک جبرانی )تخته کمکی(  •

 سانتیمتری 10بلوک  •

 صندلی تیراندازی •

 SH2استند کمکی تفنگ  •

 ( تپانچه)ابزار پر کردن  •

 و تطبیق صورت گرفته   تنظیم ماشه •

 

 تجهیزات مختص پاراتیراندازی جهانی، مطابق با اين قوانین و مقررات خواهد بود.  کنترل -2-3-4-3

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

 د: نقرار گیرند. موارد ذيل رعايت شو 

 را بهمراه داشته باشد، و در مسابقه ورزشکار بايد کارت شناسايی ورزشکاری و کارت مجوز شرکت  •

 ( پس از تکمیل به امضاء طرفین مربوطه برسد.  5برگه کنترل تجهیزات )ضمیمه  •

در   -3-4-3-4 بازی  از شروع  قبل  مسابقه  ژوری  توسط  تواند  می  ورزشکاران  از  هر يك  پاراتیراندازی جهانی  همان خط  تجهیزات مخصوص 

 تیراندازی کنترل شود. 

 کنترل اتفاقی تجهیزات دقیقا بعد از اتمام مسابقه توسط مسئولین کنترل تجهیزات انجام می شود. -3-4-4

 بستن باند )تسمه( -3-5

 ثبات بیشتر، تسمه ها را لمس کرده يا بگیرند.ايجاد ورزشکاران مجاز نیستند در حین مسابقه به منظور  -3-5-1

 سانتیمتر باشد. 5حداکثر ها عرض تسمه 3-5-2

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

 اما نبايد به صندلی  بسته باشند. ؛تسمه باالی زانو: پاها می توانند دقیقا باالی زانو باهم و به هم بسته شوند 3-5-4
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با يك تستمه توان  می  داشتته باشتند )و پروتز استتفاده نکرده باشتند( طع زانو هر دو پا از باالی زانو  که ق   SH1/SH2Aرد ورزشتکاراندر مو  -5-5-3

 بخش باالی زانو را به صندلی بست.

 مناسب سازي و بلندتر کردن ماشه )تنظيم ماشه(  -3-6

  سبك / شکل ماشه يك انتخاب شخصی است البته تا زمانی که در محدوده ابعاد گفته شده )همان طور که در قوانین  ISSFبر اساس قوانین   -3-6-1

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

 مجاز باشد.  شکل ماشه آزاد است اما ماشه نبايد باعث خطر شود و در ابعاد -3-6-2

به ماشته هايی گفته می شتود که نستبت به ماشته های استتاندارد  تغییراتی يافته اند اما در داخل همان ابعاد قوانین   بلندتر کردن ماشهه:  -1-2-6-3

ISSF  .هستند و به وسیله يك محافظ ماشه محافظت می شوند 

شته های استتاندارد تغییراتی يافته اند و خارج از محافظ ماشه و ابعاد گفته ماشته هايی هستتند که در مقايسته با ما  مناسهب سهازي ماشهه:  -2-2-6-3

 رجوع نمائید(.  6هستند )به ضمیمه شماره  ISSFشده در قوانین 

 انجام مناسب سازی ماشه تنها در شرايط ذيل مجاز است:   -3-6-3

 ین مناسب سازی ماشه استفاده کنند بايد يك دلیل پزشکی داشته باشند.  بتوانند از قوانبرای آنکه ورزشکاران -1-3-6-3

نظر و تايید يك گروه کالسبندی پاراتیراندازی جهانی )با مشورت نماينده فنی درباره آن که استفاده   مسئله بايد در يك ارزيابی فنی، بااين    -2-3-6-3

 از آن ماشه مناسب سازی شده خطری نداشته باشد( باشد. 

 در صورت تائید؛ مناسب سازی ماشه در کارت کالسبندی و کارت شرکت در مسابقات ورزشکار ثبت می شود.   -3-3-6-3

 صندلي تيراندازي -7-3

ارپايه، چبه وسیله ای اطالق می گردد که ورزشکار برای تیراندازی روی آن می نشیند که می تواند ويلچر،    "صندلي تيراندازي"عنوان    -1-7-3

 ارپايه بلند باشد. ه جايگاه صندلی مانند يا يك چصندلی، يك 

به حالت  با استفاده از نشیمنگاه  یز  نوی  نحوه نشستن  و  امکان می دهد در حالتی که پاهايش روی زمین است    چارپايه بلند به ورزشکار  -1-1-7-3

پارا تیراندازی جهانی از اختیار الزم برای اخذ تصمیم نهايی برخوردار  در صورت بروز اعتراض نسبت به ارتفاع صندلیعمود می باشد به رقابت بپردازد. 

        صندلی بلند در زمان مسابقات ملزم به رعايت قوانین ذيل می باشند: از استفاده کننده تفنگ است. کلیه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات 

ارتفاع تا نیمه ران ورزشکار، از مفصل زانو تا مفصل باسن در امتداد    بلندتر از ارتفاع تا نیمه ران ورزشکار باشد.نشیمنگاه برابر و يا  الف: حداقل ارتفاع  

    استخوان ران اندازه گیری می شود.  

   سانتی متر می باشد. 7همان اندازه طول داخلی پای ورزشکاران منهای ب: حداکثر ارتفاع نشیمنگاه صندلی 

سبب بصورتی نباشد که  صفحه زيرين  پايه مجزا داشته باشد.    4و يا    3سانتی متر می باشد. چارپايه    60در    60ارپايه حداکثر  چزير  اندازه صفحه  ج:  

   شود.  به يکديگر  پايه هاچسبیدن 

 مفصل ران مجاز است.  د: محل نشستن به شکل دايره و يا مربع شکل باشد. استفاده از صندلی برای ورزشکاران قطع عضو در ناحیه 

 ر: پاهای ورزشکار نبايد با قسمت باالی چارپايه در تماس باشد و  
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 د.  نقرار بگیر  محل نشیمنگاهز: هر دو پای ورزشکار در قسمت جلوی 

تیراندازی کنترل می  تمامی صندلیدر زمان کنترل تجهیزات،    -2-7-3 تیرانداز در حالت  تیراندازی با حضور  مجدداً در خط  می تواند  شود و  های 

انی و يا در صورت بروز هر گونه اختالف نظر اين مسئله با صالحديد پارا تیراندازی جه   .شود  کنترلو بالفاصله بعد از مسابقه  ، در حین  تیراندازی قبل

 نماينده فنی رفع می شود.   

 .  از خط آتش خارج شوند (بدلی) ورزشکارانی که از ويلچر بعنوان صندلی تیراندازی استفاده می کنند ملزم هستند بدون کمك ديگران-3-7-3

شامل اين نیز   برای بستن صندلی تیراندازی به هدف   مختلف استفاده از ابزارشامل   اناز ديگر کمك هر گونه ؛ به منظور اجرای اين قانون -1-3-7-3

    موضوع می شود )برای مثال استفاده از آچارپیچ گوشتی(. 

   نبايد دارای ادوات کمکی باشند.  برای پرهیز از هر گونه ترديد و اجرای قانون؛ ترمزهای ويلچر  -2-3-7-3

در خارج   )برای مثال هل دادن ويلچر(  فیزيکی  ديگری )برای مثال مربی / دستیار( بصورت  هیچ يك از مفاد اين قانون مانع از کمك  -3-3-7-3

 نمودن ورزشکار از خط آتش نمی نمايد. 

 در جدول ذيل راهنمای وضعیت دسته های صندلی، میز کناری و میز جلوی صندلی در هر ماده به طور خالصه توضیح داده شده است:  -4-7-3

 ميز ميز کناري  ي دسته هاي صندل وضعيت  

 زده  زانو

مجاز است تنها اگر دسته های صندلی برای اتصال 

میز باشد. اما دسته صندلی نبايد کمك اضافی به تنه  

  3-2- 1-2يا ثابت نگهداشتن آن کند. به قانون 

 مراجعه نمايید.

 مجاز نیست. 

مجاز است. اما فريم میز نبايد از هیچ  

وجود  طريقی کمك و حمايت اضافی را به 

 رجوع نمايید.   4-2- 1-2آورد. به قانون 

 درازکش 

مجاز است تنها اگر دسته های صندلی برای اتصال 

میز باشد. دسته های صندلی که برای اتصال میز/  

 میز کناری استفاده نمی شوند، بايد برداشته شوند. 

مجاز است، اما نبايد کمك اضافی به تنه يا 

 ثابت نگهداشتن آن کند.  

مجاز است، اما با محدوديت هايی که در  

 است. گفته شده    4-2- 2-1بخش 

 مجاز نیست.  مراجعه شود. 4-2-3- 2مجاز نیست. به قانون  مراجعه شود. 4-2-3- 2مجاز نیست. به قانون  ايستاده 

 

 دسته ها و میله های کناری نبايد بلندتر از پشتی صندلی باشند.  -5-7-3

ورزشکار نبايد با چرخ ها تماس داشته    رانورزشکار در وضعیت نشسته باشد.  )هیپ(    مفصل رانبلندی چرخ های ويلچر نبايد بیشتر از بلندی    -  6-7-3

 باشد.   

د به ساختار صندلی تیراندازی نبايد چیزی اضافه شود يا به گونه ای آن را تغییر دهند که لگن خاصره يا ستون فقرات ورزشکار ثبات پیدا کن   -7-7-3

 و به سبب آن به طور ناجوانمردانه پیشی گیرند.  

مگر آنکه اين کار با    به استثناء مسابقه فینال تنظیم نمايند  صندلی الکترونیك خود را در زمان برگزاری مسابقه ورزشکاران اجازه ندارند    -1-7-7-3

 مجوز يك عضو ژوری صورت گرفته باشد.  

ورزشکار نبايد به دسته های کناری يا چرخ های صندلی تیراندازی خود تکیه کند تا لگن خاصره يا ستون فقرات ثبات پیدا کند و به سبب   -8-7-3

 گیرد.آن به طور ناجوانمردانه پیشی 
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نبايد اين تماس با میله های کناری باعث ثبات بیشتر ستون   لیکنکناره های تنه می توانند با دسته های کناری صندلی در تماس باشند  -1-8-7-3

 شود.  فقرات ورزشکار 

 ستون فقرات ورزشکار نبايد در حالتی که در وضعیت تیراندازی است با دسته صندلی تماس داشته باشد. -2-8-7-3

 نشستن/تشکچه صندلي   پد -9-7-3

 سانتیمتر ضخامت مجاز است.  5استفاده از تشکچه کمتر از  1-9-7-3

میزان  زمانی مجاز است که    تنهاسانتیمتر    5بیش از  با ضخامت  استفاده از تشکچه های    2-9-7-3

 د. سانتیمتر باش 5 حداکثر تیراندازی روی آن نشستهبرای ورزشکار فشردگی آن در حالت نشستن 

استفاده از تشکچه های فشرده شده )ساخته شده از يك قسمت بلوک/تقويت کننده   -3-9-7-3

غیر قابل فشردگی )سفت( که برای تنظیم بلندی جای نشستن استفاده می شود و دارای يك قسمت  

تشکچه انعطاف پذير در باالی آن است( مجاز می باشد. اما همان طور که در باال گفته شد قسمت 

   باشد. سانتیمتر   5حداکثر  بايد انعطاف تشکچه در حالت نشستن ورزشکارقابل 

 . تیراندازی نیز کنترل شودآزمايش میزان فشردگی تشکچه به هنگام کنترل تجهیزات انجام می شود و ممکن است در خط  -4-9-7-3

 استفاده از هر گونه تشکچه قابل برنامه ريزی يا دارای سلول های هوايی قابل تنظیم ممنوع است.   -5-9-7-3

 زاویه نشستن و زاویه پشتي  -10-7-3

از  زاويه سطح نشیمن صندلی تیرانداز اما   باشد.آزاد میو زاويه پشتی، زاويه نشستن درجه  1-10-7-3

   باشد. درجه شیب مجاز می +5تا بصورت افقی يك طرف به طرف ديگر  

 ميزان ارتجاع پشتي  11-7-3

 پشتی می تواند از مواد سخت يا قابل ارتجاع باشد:  1-11-7-3

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

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

 ب( پشتی هايی که از مواد سخت ساخته شده اند: اين نوع پشتی ها می توانند مسطح يا قوس دار باشند، اما حداکثر

 های جانبی عمودی تکیه گاه پشتی تا ارتجاعی بودن )از قسمت عمق قوس( پشتی )يعنی فاصله جلوی میله

پشتی با پارچه قابل انعطاف و قابل   چنانچهسانتیمتر بیشتر باشد.    3عمیق ترين قسمت تکیه گاه پشتی( نبايد از  

 سانتیمتر باشد.  3ر از عمق مجاز نبايد بیشت گیفشرددر زمان  فشردگی روکش شده باشد حداکثر عمق قوس

قابلیت ارتجاع و میزان کشش در پشتی، زمانی اندازه گیری می شود که ورزشکار در حالت تیراندازی    2-11-7-3

 در صندلی خود نشسته است. 
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 بلندي آزاد قابل رویت -12-7-3

 Aامتياز  3-7-12-1

 يند.  می توان از يك پشتی با هر بلندی در صندلی تیراندازی استفاده شود به اين صورت که در فواصل تیراندازی به آن تکیه کرده و استراحت نماالف(  

 به هنگام تیراندازی کامال مشخص باشد که ورزشکار به اين پشتی تکیه نکرده است.   ب(

 B امتياز  3-7-12-2

 باالتر از پشتی ويلچر/صندلی باشد. کاردرصد از کل بلندی پشت ورزش 60حداقل الف( 

 در قسمت برآمدگی مهره اندازه گیری می شود.    C7اندازه گیری از میانه مهره ب( 

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

 Cامتياز  3-7-12-3

 در قسمت برآمدگی مهره اندازه گیری می شود.    C7اندازه گیری از میانه مهره الف( 

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

مندرج در کارت مجوز شرکت )کارت شناسايی( درج شده   "حداقل قد آزاد قابل رويت"هیچ قسمتی از پشتی نمی تواند بلندتر از اندازه    -4-12-7-3 

 باشد. 

 ژوری مسابقات بايد:  -5-12-7-3

مندرج در    "بلندی قد آزاد قابل رويت"کمتر از    دههر ورزشکار را اندازه گیری کرده و اطمینان يابند اندازه گرفته ش  "قابل رويتبلندی قد آزاد  "الف(  

 کارت کالسبندی و کارت شناسايی ورزشکار نمی باشد. 

از روی قسمت   "قل قد آزاد قابل رويتحدا"مشخص شود )  "بلندی آزاد قابل رويت"ب( يك تکه نوار روی ژاکت تیراندازی ورزشکار قرار دهد که  

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

 ميزهاي تيراندازي   -3-8

 ماده تفنگ   1-8-3

 تمامی قسمت های میز تیراندازی )بدون در نظر گرفتن شکل و فرم(:   – اندازه  1-1-8-3

a.  سانتیمتر باشد.  90نبايد اندازه قطر آن بزرگتر از 

b.   .بايد در همان ابعاد خط آتش باشد 

 شکل  -2-1-8-3

a.   در توانايی و  عنوان    به هیچکه  آن    ، به شرطباشديك لبه کوچك برای جلوگیری از افتادن تجهیزات  دارای  میزهای تیراندازی می تواند

 . ايفا نکندحمايت از ورزشکار نقشی 

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

 چپ شکم ورزشکار را نتواند لمس کند.

 : ساختار ميزهاي تيراندازي – فرم -3-1-8-3

a.   بچسبد و يا به صورت ايستاده آزاد باشد.  یبه صندلی تیراندازمی توانند 

b.  .می توانند از يك میز يك تکه درست شده يا چند میز کوچك باشند 

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

 سکوی مستحکم درست شود و به گونه ای به هم متصل شده يا کنار هم گذاشته شوند که يك  (1

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

 زاویه  -4-1-8-3

a)  گردد(. میز تیراندازی بصورت افقی يا در يك زاويه با زمین قرار گیرد )اين حالت با مرکز میز مقیاس می 

b)  درجه مجاز است. ± 5انحراف زاويه تا 

C) می توانند در حالت درازکش از يك بلوک مکمل در  ،  ورزشکارانی که اندام بااليی آنان يکسان نیست

در  بود  زير اندام کوتاه تر استفاده نمايند. اين مسئله توسط گروه کالسبندی ارزيابی می شود و اگر اجازه  

 قید شود.  کارت کالسبندی و مجوز شرکت )کارت شناسايی( 

 حمایت   -5-1-8-3

a) هیچ حمايت يا استواری را برای بدن ورزشکار بوجود آورد. غیر از حالت درازکش نبايد ه ب  میز تیراندازی 

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

 و ثابت کند(. 

  روکش-6-1-8-3

 سانتیمتر روکش شود.   2داکثر ضخامت الف( میز يا صفحه می تواند با يك ماده از جنس فشرده با ح

 ب( ضخامت ماده روی میز برای هر دو آرنج يکسان باشد و   

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

 زدن ميز حمایتي آرنج در حالت زانو -7-1-8-3

 باشد. حمايت کردن از آرنج می تواند از روش های ذيل باشد: سانتیمتر می  10الف( حداکثر قطر برای حمايت از آرنج در حالت زانو زدن 

 سانتیمتر(، يا  10* يك میز کوچك تیراندازی )با قطر سطحی 

نامیده می شود(: يك تخته  "سانتیمتر  10بلوک با قطر   "* يك بخش حمايتی سوار شده بر میز بزرگتر )اصلی( تیراندازی )که از اين به بعد به عنوان 

 میلیمتر  20سانتیمتر و به ضخامت حداقل   10تحرک به قطر م
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  استند حمایتي تيراندازي -8-1-8-3

 مجاز است.  يك تخته يا میز جداگانه برای استند تیراندازی استفاده از الف( 

 تپانچه ميزهاي -2-8-3

زديك شود که استراحت کرده و سالح خود را پر نمايد، يا چنانچه نیمکت خط به زمین وصل شده باشد و ورزشکار نتواند آن قدر به آن ن  1-2-8-3

استفاده از يك   ؛اين که نیمکت به گونه ای تعبیه شده باشد که حالت گیری ورزشکار را مختل کرده و ورزشکار نتواند با امنیت، سالح خود را پر نمايد

 میز کوچك مجاز می باشد: 

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

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

 نیست.خطری متوجه ورزشکار  با استفاده از آن تاکنترل می گردد ج( در خط نیز توسط ژوری استفاده از اين میز 

 اين میز اضافی )اگر اجازه استفاده داده شده( در ابعاد ذيل باشد:  2-2-8-3

 سانتیمتر 30در  30الف( حداکثر 

 سانتیمتر 100ب( حداکثر بلندی 

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

 

 

 SH2پایه هاي حمایتي  -9-3

 ( برای نگهداشتن وزن تفنگ استفاده خواهند نمود. 7از يك پايه حمايتی مورد تأيید )طبق ضمیمه  SH2تمامی ورزشکاران کالس  1-9-3

را ارزيابی می کنند   SH2گروه کالسبندی قدرت ماهیچه دست تیراندازی )دستی که تفنگ روی شانه آن قرار می گیرد( در ورزشکاران کالس    2-9-3

 تا میزان انعطاف پذيری و ضعف يا قوت فنر مورد استفاده در بخش حمايتی تفنگ مشخص شود. 

 .  گرفتخواهد تعلق به آنان   bيا  aبر اساس امتیاز ارزيابی ورزشکار، کالس فرعی  3-9-3

 : چه نوع فنری را بايد استفاده نمايد و مشخص می کند ورزشکار    می شوداين کالس فرعی در کارت کالسبندی و کارت شناسايی ورزشی ثبت    4-9-3

 ویژگي هاي فنر کالس هاي فرعي 

a  میلی متر  35(= حداقل انعطاف پذيری سفیدفنر ضعیف )قسمت پالستیکی 

b  میلی متر  25فنر قوی )قسمت پالستیکی مشکی(= حداقل انعطاف پذيری 

 

 پايه تیراندازی را می توان به میز يا يك سه پايه بست.  -5-9-3

  از هیچ نوع وسايل حمايتی يا مکانیکی ديگر به عنوان نگهدارنده تفنگ نمی توان استفاده کرد. 6-9-3
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تفنگ يا پايه تیراندازی اضافه يا متصل گردد تا به وسیله آن تفنگ در يك حالت ثابت روی يا مقابل پايه  به  هیچ وسیله يا ماده ای نبايد    7-9-3

 تیراندازی نگه داشته شود. 

 عملیات )حرکات( فنر دخالتی داشته باشند.  ده و همچنین نبايد در ش دادهنبايد در جلو فنر قرار ی ورزشکار دست ها، هنگام شلیك تیربه  8-9-3

 پین و فنر پايه تیراندازی از جلو به عقب در حالت عمودی قرار داشته باشند.  9-9-3

خالل کنترل باشد بطوری که در  می  میلی متر    20مانده حداقل    باشد. طول قسمت باقیکوتاه کردن قسمت انتهايی پايه نگهدارنده مجاز می  10-9-3

 امکان کنترل نمودن انعطاف پذيری پايه نگهدارنده وجود داشته باشد.  ،تجهیزات

 یوغ )نگهدارنده تفنگ(  -11-9-3

 يا نگهدارنده( در يك زمان تماس داشته باشد.  Yokeتفنگ نبايد با دو طرف يوغ ) 1-11-9-3

 قنداقه تفنگ باشد. بايد حداقل يك سانتی متر پهن تر از پهنای  يوغ 2-11-9-3

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

 در اندازه های يوغ نشود.  تغییر

 نقطه تعادل  -12-9-3

+ سانتی متری )نقطه تعادل خود روی پايه /-5ت زده شود. تفنگ در فاصله  کنترل تجهیزات عالم   زماننقطه تعادل يا باالنس تفنگ در    1-12-9-3

سانتی متر عالمت گذاری شود. يوغ )نگهدارنده( تفنگ کامالً در داخل   10شود و کل اين دامنه )محدوده(  می  تیراندازی )پايه نگهدارنده تفنگ( قرار داده  

 سانتی متری باشد.  10اين محدوده 

 ( اندازه گیری خواهد شد. containersبه همراه کل محفظه ها ) در تفنگ های هوای فشرده يا گازی،تعادل  هنقط 2-12-9-3

   باشد.می   پاراتیراندازی جهانیفنر آن يك مدل رسمی مورد تأيید  وگرم  200قسمت بااليی پايه نگهدارنده کمتر از وزن کل  3-12-9-3

 ت رجوع نمائید( هفشماره ضمیمه )به 

 (7)ضمیمه تست ميله براي مشخص کردن ميزان خاصيت ارتجاعي فنر  -13-9-3

 حد وزن و تلورانس برای تست میزان خاصیت ارتجاعی فنرها به شرح ذيل است:  -1-13-9-3

 ) برای هدف گیری( 0-2گرم +  250( 1میله  •

 )برای تست میزان خاصیت ارتجاعی(   2-0گرم + 720( 2میله  •

 شوند. می کنترل  7تمامی فنرها در زمان کنترل تجهیزات و قبل از شروع مسابقه طبق ضمیمه شماره  -2-13-9-3

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

 استفاده شوند.   7مشخص شده در ضمیمه  حالت و موقعیت

 شوند.  می متر( در زمان مسابقه استفاده نمايد. هر دو فنر در بخش کنترل فنر تائید  50و  10ورزشکار می تواند از دو فنر مختلف ) -4-13-9-3

 

 



31 

 قوانين تفنگ -4

 مواد مسابقات و زمان هاي تيراندازي 1-4

 است.  مقررات قوانین و اين  طبقی مسابقات تفنگ  هاتیراندازیهای زمان  کلیه 1-1-4 

 :  باشدشامل مواد تیراندازی با تفنگ به شرح جدول ذيل می تواند   جهانی پارا تیراندازی تحت پوشش مسابقات  -2-1-4

 

 پارالمپیك برگزار نمی شوند.   بازی های در SH1 /SH2دو ماده مختلط تیمی تفنگ ايستاده  •

يك فاصله باشد تا برای تیراندازان ديگر مزاحمت ايجاد   ،هر سه محل تیراندازیدر  حداقل    SH2کلیه مواد  و    R3در مواد  شود  پیشنهاد می  -3-1-4

 . استنماينده فنی  بانظر نهايی در اين باره  نشود.

همکاری لیکن ورزشکار با راهنمايی و    ؛تواند ورزشکار را در زمان تغییر حالت مکانی کمك نمايد  يك عضو مربی/تیم می  R8و    R7در مواد    -4-1-4

 خود بايد به اين فرآيند کمك نمايد. 
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ه کارت زرد خواهد چنانچه ورزشکار بطور فعال در فرايند تغییر حالت مکانی مشارکت ننمايد جريمه اولین تخلف در مسابقه همراه با ارائ  -1-4-1-4

 .  بود و در ادامه برای خطای دوم با کارت سبز نشان داده می شود. خطای سوم در مسابقه منجر به دادن کارت قرمز )اخراج از مسابقه( می شود

 استفاده نبايد جا بماند.  در محل )خط( مسابقه هیچ صندلی اضافی يا وسیله بال -5-1-4

 توانند از صندلی برای گذاشتن وسايل خود روی آن استفاده نمايند.ورزشکاران نمی  6-1-4

 فينال  -7-1-4

مگر آنکه از سوی پارا تیراندازی جهانی بصورت ديگری  ؛ دنشو می درباره زمان مسابقات مواد در تمامی فینال ها اجراء  ISSFقوانین -1-7-1-4

 تیراندازی جهانی مندرج در تارنمای پارا تیراندازی جهانی رجوع نمائید.به مستندات فینال پارا . مشخص شده باشد

بارگذاران در میان شلیك ها به پشت خط آتش )با يك متر فاصله پشت سر ورزشکار( بايستند. به هنگام شلیك  ،در مرحله فینال -2-7-1-4

در زمان برگزاری  بارگذاران صادر شود و سپس به سمت ورزشکار بروند.  "stop"بايد صبر کنند تا فرمان  دستیار مهماتتیرهای سری تکی، 

 هستند.  مسابقات فینال مجاز به حضور در خط آتش 

 تفنگ دارای فشنگ/ساچمه را لمس نکرده اند.   loadورزشکاران )و بارگذاران( اطمینان يابند قبل از اعالم دستور  3-7-1-4

که در آن ورزشکاران/ بارگذاران از   R5و  R4شود. به استثناء ماده می کامل  LOADثانیه بعد از فرمان  5مرحله بارگذاری در عرض  -4-7-1-4

 ثانیه فرصت دارند مرحله بارگذاری را تمام کنند. load، 10لحظه اعالم فرمان 

سريعا خط آتش را ترک کرده و به سمت جايگاه خود در کنار مربی   ( که در مرحله فینال حذف می شودSH2ورزشکاری )و ورزشکار  - 5-7-1-4

 بارگذار می توانند در اين فرآيند به ورزشکار کمك نمايند.   /خارج از زمین بازی برود. مربی

  حالت هاي تيراندازي -2-4

 زانو زدن  -1-2-4

 ISSFبا معلولیت در اندام های تحتانی می توانند در حالت زانو زده طبق قوانین    SH1Aورزشکاران    -1-1-2-4

سانتیمتر به منظور کمك به پای کمکی تفنگ    35و با استفاده از پروتز خود يا يك چارپايه با حداکثر بلندی  

 در مسابقه شرکت نمايند. )چنانچه در کارت کالسبندی ورزشکار درج شده باشد(. 

 ر از صندلی يا میز تیراندازی استفاده می شود: اگ -2-1-2-4

a تبعیت نمايند. 3-8و   3-7بايد از قوانین  ان( ورزشکار 

b .فقط يك آرنج روی میز يا تخته کمکی قرار می گیرد و بدن بطور کامل از تخته جدا باشد ) 

c ) نوک آرنج را می توان با قرار دادن يك تخته )بلوک(درجه ای را از حالت افقی تشکیل دهد. فقط   30ساعد کمك کننده يك زاويه حدقل 

 سانتی متر را می توان زير آرنج قرار داد.( 10  با ابعاد حمايت و کمك کرد. )فقط يك بلوک در زير آن یسانتی متر 10 

d.ورزشکار نبايد هیچ حمايت و کمکی از دسته يا فريم تخته يا میز خود بگیرد ) 

e تخته استفاده نمی شود( برداشته شوند.  تیراندازی )که برای نگه داشتن میز/( دسته های صندلی 
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 حالت درازکش -2-2-4

( اجازه ندارند بدن خود را مابین پشتی و میز فیکس کنند اما می توانند برای استواری بیشتر يا به  SH2و  SH1هیچ يك از ورزشکاران )  -1-2-2-4

 پشتی يا میز تکیه دهند، اما به هر دو نمی توانند.     

 مسئله توسط   چنانچه طول دست های ورزشکاری يکسان نباشد، می تواند از يك بلوک جبرانی )زير عضو کوتاه تر( استفاده کند. اين -2-2-2-4

 پانل کالسبندی ارزيابی می گردد و در صورت تائید در کالسبندی ورزشکار و کارت شرکت در مسابقه قید می شود.

مسابقه دهد و يا می تواند از صندلی و میز   ISSFورزشکار می تواند طبق حالت های مندرج در قوانین  پنجاه متر تفنگ درازکش: -3-2-2-4

 ايد.  تیراندازی استفاده نم

 ورزشکاران نبايد دراز بکشند، اما ملزم به استفاده از صندلی و میز تیراندازی می باشند.   متر تفنگ بادي درازکش: 10 - 4-2-2-4

 SH1کالس  -5-2-2-4

a)  .هر دو آرنج روی میز يا تخته قرار می گیرند 

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

 شود(.

c)   می شود.  انجاماز محور ساعدها اندازه گیری   تشکیل دهد. خط افقدرجه ای را از  30 کمتر ازبايد يك زاويه نساعد 

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

 و دارای يك آرنج ثابت نباشد. 

e)   ساعد و آستین های ژاکت تیراندازی کامال مشخص باشند بطوری که از سطح میز فاصله گرفته )جدا شده( و مطابق با قوانینISSF    انجام شده

 د.  نباش

 SH2کالس  -6-2-2-4

a)   باشد.استفاده از تسمه و بند مجاز نمی 

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

c) آنگاه ورزشکار می تواند آرنجی که در تیراندازی دخیل نیست را روی میز  ،  چنانچه معلولیت ورزشکار اجازه ندهد هر دو آرنج روی میز قرار گیرند

و  باشد  ط آنکه دست کامال آزاد باشد و نبايد به گونه ای باشد که حالت کمکی به خود گرفته  و در باالی تفنگ يا روی بدن خود بگذارد به شر

 سبب ايجاد نابرابری گردد.  

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

 شود(.

 حالت ایستاده  -3-2-4

می توانند کامال آزاد ايستاده و مسابقه دهند )در اين صورت، نبايد به هنگام ايستادن از هر گونه  A ورزشکاران دارای عملکرد تنه با امتیاز  -1-3-2-4

 پروتز مورد تايید و معمولی پزشکی استفاده شود.(  وسیله مصنوعی کمکی استفاده نمايند، مگر آن که از اوروتز/
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دسته ها و تخته های کناری صندلی و میز تیراندازی برداشته شوند )چنانچه ويلچر از نظر ساختاری به گونه ای است که بايد تخته کناری  2-3-2-4

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

کار بايد بتواند بدون آن که تعادل خود را از دست بدهد و بدون حرکت دادن باال  وقتی تیراندازی از يك چهار پايه بلند انجام می شود، ورزش  3-3-2-4

 تنه خود، پاهايش را از زمین بلند کند. 

 SH1کالس  -4-3-2-4

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

b)   .هیچ قسمتی از دست ها نبايد با هیچ قسمتی از صندلی تیراندازی در تماس باشد 

c) نبايد  از قفسه سینه، ران يا شکم از جای ديگر    جزبه  و ورزشکار    هیچ قسمت از آرنج ها نبايد با لبه صندلی تیراندازی و چرخ تماس داشته باشد

همراه با  برای دومین مرتبه    می گردد و    دريافت کارت زردمنجر به  از اين قانون برای مرتبه اول    تخطی   جريمه   دريافت کند.  یحمايت و کمک

   راه با دريافت کارت قرمز )اخراج از مسابقه( خواهد بود.  هم تخلف سوم برای امتیاز منفی بعنوان جريمه( و   2دريافت کارت سبز )

 SH2کالس  -5-3-2-4

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

b)   در وضعیت ايستاده، تمامی ورزشکاران در بین شلیك تیرهای خود به طور

واضح و مشخص شانه خود را از صفحه قنداق تفنگ جدا نموده و هیچ تماس 

فیزيکی نداشته باشند. حداقل عمل اين جداسازی قابل مشاهده در هر شلیك 

 سانتی متر می باشد.   3

C) عه اول يك کارت زرد و جريمه عدم جداسازی شانه بین شلیك ها در دف

برای بار دوم کارت سبز و در مرحله سوم همراه با کارت قرمز )اخراج از  

 مسابقه( خواهد بود.  

 (SH2کالس  تنها دربارگذاران اسلحه ) -4-3

  بر اساس تنهاو  نمودهکه در همین ماده درحال رقابت هستند کمك  SH2نیروهای کمکی پرکردن اسلحه تنها برای تیراندازان کالس  -4-3-1

 . می توانند عمل کنندپاراتیراندازی جهانی شده در کالسبندی  ذکرقوانین 

و  مجوز شرکتکارت و اين تصمیم در  خیرآيا ورزشکار مجاز به داشتن دستیار کمکی است يا  که تصمیم می گیردهیأت کالسبندان  -1-1-3-4

  شود.می  کالسبندی تیرانداز ثبت کارت 

 را رعايت نمايد:نیروی کمکی موارد ذيل  -2-3-4

 نبايد در حین مسابقه با ورزشکار صحبت کند و يا عالئمی نشان بدهد.  -1-2-3-4

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

 تفنگ نمايد.
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 يك خط آزاد باشد. اين خط آتش خالی برای بارگذار ورزشکار به کار می رود. هر سه خط آتش، دور مقدماتی  SH2در مواد  -3-3-4

 راست ورزشکار بايستند.بارگذاران بر اساس خط آتش خود در سمت چپ يا سمت  -1-3-3-4

 محل ايستادن بارگذار )سمت چپ يا راست ورزشکار( بر اساس خط آتش ثابت شده و نمی تواند به طرف ديگر ورزشکار حرکت کند. - 2-3-3-4

 بارگذاران در طول مدت مسابقه در سر جای خود بايستند و نمی توانند در میان شلیك ها به پشت خط آتش بیايند. -3-3-3-4

 از داور خط اجازه بگیرند. بايد اگر بخواهند با هم صحبت کنند ابتدا  2-16طبق قانون  باشد؛يك نفر  مربی ورزشکار و بارگذار  راگ -4-3-4

 قوانين تپانچه -5

 مواد مسابقات و زمان آنها    1-5

 زمان بندی مسابقات تپانچه طبق قوانین و مقررات پاراتیراندازی جهانی می باشد.  5-1-1

 به شرح ذيل است: )مواد تپانچه( مواد مسابقات تپانچه مصوب پاراتیراندازی جهانی  -2-1-5

 

 اجرا می شود.  ISSFمتر تپانچه  25بر اساس قوانین  P3ماده  -3-1-5

درجه بلند باشد آنگاه حالت آماده در پائین ترين نقطه    45متر برای نشستن ورزشکاران در زمان حالت آماده با زاويه    25چنانچه میز ماده    -1-3-1-5

 سطح میز مورد قبول است.  

 یچ حالتی قرار دادن دست بر روی میز مجاز نمی باشد.   ماده در هدر حالت آ -2-3-1-5

 می توانند برای تغییر اين حالت آماده درخواست نمايند. تصمیم برای تغییر حالت آماده در حیطه صالحديد نماينده فنیورزشکاران  -3-3-1-5

    می باشد.  

 برگزار می گردد.    8ضميمه متر تپانچه بادی استاندارد( مطابق با قوانین مندرج در  10) P5ماده  -4-1-5
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 مین بازی باقی بماند. هیچ وسیله يا میز اضافی نبايد در ز -5-1-5

 ورزشکاران نمی توانند از هیچ صندلی برای گذاشتن وسايل خود استفاده کنند. -6-1-5

 فينال  -7-1-5

مندرج در وبگاه رسمی   "فرامین مسابقات فینال پارا تیراندازی جهانی"مرتبط با ثبت زمان در همه مسابقات فینال طبق موارد مندرج در    ISSFقوانین  

 پارا تیراندازی جهانی اعمال می گردد. 

   نبايد به تپانچه دارای گلوله / ساچمه دست بزنند. "LOAD"ورزشکاران پیش از اعالم فرمان  -1-7-1-5

 انجام می شود.    "LOAD"ثانیه از زمان اعالم فرمان  5در طی مدت زمان  فرايند بارگذاری P4و  P1, P2در مواد  -2-7-1-5

به محل تعیین شده کنار در صورت حذف ورزشکار از مسابقه فینال؛ کلیه ورزشکاران فورا ملزم به ترک محل تیراندازی خود هستند و بايد    -3-7-1-5

      نمايند.  مربی خود بروند. مربیان در اين فرايند می توانند به آنها کمك

 جایگيري به هنگام تيراندازي -2-5

می توانند در حالت ايستاده آزاد به رقابت بپردازند. چنانچه ايشان چنین حالتی را انتخاب نمايند، پس نبايد از هیچ گونه   SH1A ورزشکاران  -1-2-5

 روزمره پزشکی باشد. وسیله کمکی مصنوعی استفاده کنند مگر آنکه آن وسیله اورتز/پروتز معمولی 

 .دنشومی  دسته ها و تخته های کناری صندلی و میز تیراندازی برداشته  2-2-5

ه  دست و کف دستی که تیراندازی نمی کند، نبايد روی صندلی تیراندازی قرار بگیرد و همچنین نبايد در حالتی قرار گیرد که برای تیرانداز ب   3-2-5

 (  ISSFقوانین  طبق) .صورت نابرابر از ديگر تیراندازان، کمك و حمايتی داشته باشد

 .  تی که تیراندازی نمی کند، ممنوع می باشد )مانند قرار دادن تشکچه میان اين دو عضو بدن(استفاده از هر گونه وسیله اضافی میان پاها و دس  4-2-5

 وسيله پر کردن سالح )با ایمني کامل(  -5-3

 در ذيل. 5-3-2، به استثناء قانون باشدمی  ISSFبر اساس قوانین  "وسیله پرکردن اسلحه با ايمنی کامل"مسئله  1-3-5

استفاده قرار گیرد، البته میدان تیراندازی مورد  در  دارد تا با ايمنی کامل پر يا خالی شود در همه حالکه تپانچه را نگه میپر کردن   وسیلهيك   2-3-5

 .در صورتی که بعد از کالسبندی ورزشکار توسط گروه کالسبندی در کارت کالسبندی و کارت شناسايی ورزشکار درج شده باشد

 .اعضاء ژوری مسابقه کنترل می شود تا از امنیت آن اطمینان حاصل گردداسلحه در بخش کنترل تجهیزات توسط وسیله پرکردن  1-2-3-5
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 قوانين تفنگ ساچمه  -6 

 مواد و زمان مسابقات -1-6

 تمامی مواد تفنگ ساچمه زنی و زمان های مسابقات آن طبق اين قوانین و مقررات و قوانین است.   -1-1-6

 مسابقات پارا تیراندازی جهانی از مواد تفنگ ذيل )مواد تفنگ( تشکیل شده اند:  2-1-6

 

   برگزار می شوند.  ISSFطبق قوانین  مواد تفنگ ساچمه -3-1-6

 شليکحالت گيري به هنگام   -2-6

 SG-Sکالس ورزشي  -1-2-6

 به هنگام مسابقه روی ويلچر يا روی يك چارپايه )صندلی( نشسته باشند.  SG-Sورزشکاران با کالس ورزشی  1-1-2-6

باشند. نشیمنگاه چنانچه روی ويلچر باشند، آنگاه ستون فقرات آنها رو به روی پشتی ويلچر باشد. می توانند به پشتی ويلچر نیز بسته شده  2-1-2-6

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

درجه )يا  90پاهای ورزشکار روی صفحه مخصوص جای پای ويلچر قرار گرفته باشد يا اينکه بخش پايین تنه، در حالی که زانوها با زاويه  3-1-2-6

سته شده، توسط يك صفحه گذاشتن پا حمايت گردد. پاهای ورزشکار نبايد در هیچ حالتی روی زمین  زاويه ای که در کارت کالسبندی نوشته شده( ب

 قرار بگیرد که به اين وسیله نقطه و مرکز ثقل ورزشکار را قدرت بخشیده و شکل استاندارد ويلچر به سکون ورزشکار کمك کند.

در يك صفحه افقی نسبت به چهار پايه، وزن را تحمل نمايد، مگر آنکه آناتومی بدن   اگر ورزشکار از چار پايه استفاده می کند، پاها بايد  4-1-2-6

ام اجازه چنین کاری را ندهد. اين گونه محدوديت های آناتومی بدن در کارت های کالسبندی درج شده باشد. بخش نشیمنگاه )کفل( ورزشکار در تم

 س دائم داشته باشد.   مدت عملکرد در طی مسابقه با بخش نشیمنگاه چهارپايه تما

تحت نظر داور می باشند تا داور اطمینان يابد ورزشکار در طی مسابقه و شلیك ها، به طرز صحیح نشسته،   SG-Sورزشکاران در کالس    5-1-2-6

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

می توانند به هنگام شلیك، باال تنه خود را برای ايمنی بیشتر با تسمه )بند( ببندند. عرض بند مورد   SG-Sورزشکاران دارای کالس ورزشی  6-1-2-6

 دارد.  باشد. استفاده از تسمه، به تصمیم ورزشکار و میزان سنگینی وزن او بستگی نسانتیمتر و از جنس االستیك  10استفاده حداکثر 

 



38 

   SG-Lکالس ورزشي  - 2-2-6

 ، بصورت ايستاده شلیك می نمايند.SG-Lورزشکاران کالس ورزشی  1-2-2-6

 ( و يا هر وسیله ای که ايشان را در ايستادن ياری دهد، نیستند. gadgetمجاز به استفاده از هرگونه چهارپايه، وسیله مکانیکی ) آنها 2-2-2-6

  SG-Uکالس ورزشي  3-2-6

 بصورت ايستاده شلیك می نمايند. SG-Uورزشکاران کالس ورزشی  1-3-2-6

 هد، نیستند. ( يا هر وسیله ای که ايشان را در ايستادن ياری دgadgetايشان مجاز به استفاده از هرگونه چارپايه، وسیله مکانیکی ) 6-2-3-2

 وسيله پر کردن سالح )با ایمني کامل(-3-6

برای پر کردن سالح خود از استندهايی که کمیته برگزاری در مکان های مختلف تعبیه نموده است استفاده  SG-Uورزشکاران کالس ورزشی  1-3-6

 نمايند.    

خیص دهد که به طور مثال يك ورزشکار معلول نمی تواند به هنگام گروه کالسبندی به هنگام ارزيابی ورزشکار ممکن است موقعیتی را تش  2-3-6

 فنی  پرکردن اسلحه، نکات ايمنی را رعايت نمايد، يا نمی تواند اسلحه را نگه داشته يا شلیك نمايد. در اين موارد گروه کالسبندی به مسئولین

استفاده از پروتز و/يا يك استند پر کردن اسلحه ايمنی کامل دارد يا خیر    اطالع رسانی کرده و مسئولین فنی ضمن ارزيابی کامل نظر می دهند که آيا

. چنانچه نظر نمايندگان فنی آن باشد که ورزشکار مربوطه نمی تواند با ايمنی کامل شرکت نمايدمسابقه  در  و ورزشکار مربوطه به وسیله آن می تواند  

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

می تواند به منظور ارزيابی    6.3.2اگر گروه کالسبندی تشخیص دهد، فرم تشخیص پزشکی ورزشکار طبق قانون  برای پرهیز از هر گونه ترديد،    3-3-6

عمل صیانت از اطالعات قوانین و مقررات کالسبندی پاراتیراندازی جهانی کامال محرمانه در اختیار نمايندگان فنی قرار گیرد. اين اطالعات طبق دستور ال

 باقی خواهد ماند.  

 سایر موارد - 4-6

، تجهیزاتی که بنا به نوع معلولیت ورزشکار تغییراتی در آن داده شده و مورد استفاده ورزشکار است بايد 6.3به غیر از شرايط مندرج در قانون    -  1-4-6

 شود.   تايید پارا تیراندازی جهانی رسیده باشد. اين نوع تجهیزات بازرسی شده و در صورت تائید بعنوان تائیديه دائمی در کارت ورزشکار ثبت می به

 تنظیم ماشه برای ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات مواد تفنگ مجاز نمی باشد.   - 2-4-6

 مايتی نگهدارنده اسلحه و میز تیراندازی استفاده نمايند.   ورزشکاران مواد تفنگ نمی توانند از استند ح 6-4-3
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 (VIقوانين تيراندازي ورزشکاران نابينا و کم بينا )قوانين -7

 مواد و زمان بندي ها -1-7

 تمامی مواد مسابقات نابینايان و زمان بندی های آن طبق اين قوانین و مقررات می باشد.   -1-1-7

 مسابقات مورد تايید شامل مواد نابینايان به شرح ذيل )مواد نابینايان( می باشد:  2-1-7

 

خط آتش، يك خط آتش خالی بماند تا ورزشکاران مخل مسابقه يکديگر نشوند.   3هر  به ازاء  پیشنهاد می گردد در مواد نابینايان حداقل    1-2-1-7

 تصمیم نهايی در اين مورد بر عهده نماينده فنی می باشد. 

ابقه باشد. ورزشکاران نمی توانند از صندلی برای گذاشتن  وسايل و تجهیزاتی که استفاده نمی شوند يا صندلی اضافی نبايد در محل مس  2-2-1-7

 وسايل خود بر روی آن استفاده نمايند.   

 فينال  -3-1-7

مگر آنکه از سوی پاراتیرندازی جهانی بصورت ديگری بیان شده    مرتبط با ثبت رکورد مواد در همه مسابقات فینال به شرح ذيل می باشند  ISSFقوانین  

 به وبگاه پارا تیراندازی جهانی رجوع نمائید.   "فرامین فینال مسابقات پارا تیراندازی" بخشبه  . لطفا باشد

ثانیه پس از فرمان    10بارگذاری در مدت زمان  متر تفنگ بادی درازکش ورزشکار ملزم به    10متر تفنگ بادی ايستاده و    10در مواد    -2-3-1-7

"LOAD" .می باشد  

   اعالم می نمايد. "ten"ثانیه آخر فرمان را با گفتن  10داور ژوری مسابقه در  -3-3-1-7

 دستیار نابینايان در زمان برگزاری مسابقه فینال در محل حاضر خواهد بود.   -4-3-1-7

 لباس و تجهيزات  - 2-7

 ژاکت تيراندازي - 1-2-7

 مورد استفاده می شود. پارا تیراندازی جهانی در اين   -3-2-1قانون  1-1-2-7

 استفاده نمايند: ISSFمی توانند در موقعیت های ذيل از ژاکت مورد تايید  ISSFورزشکاران تفنگ نابینايان بر اساس قوانین مورد تائید  2-1-2-7

 قانون  طرز تيراندازي  طرز جایگيري 

 تیراندازی از روی يك صندلی تیراندازی  درازکش 

 دکمه بااليی ژاکت می تواند بسته باشد و   3مجاز است: فقط 

دکمه ها نمی تواند تا زير قفسه سینه يا هم سطح آن امتداد داشته باشد. دکمه  

 های اضافی ديگری نبايد استفاده شود.   

 ت. مجاز اس ISSFمجاز است: استفاده از ژاکت بر اساس قوانین  تیراندازی به طور ايستاده آزاد  ایستاده 
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 شلوار تيراندازي  2-2-7 

 استفاده از شلوار تیراندازی برای هیچ يك از ورزشکاران درازکش مجاز نمی باشد.   1-2-2-7

 کفش تيراندازي 3-2-7

 باشد.  پاراتیراندازی جهانی می  3-2-3و  ISSFپوشیدن کفش تیراندازی طبق قوانین  1-3-2-7

 وسایل و تجهيزات  - 4-2-7

 است.  ISSFاستفاده از نور اضافی بر روی اهداف  نیاز نیست. قوانین نور مطابق با قوانین  1-4-2-7

 سیستم اشعه مادون قرمز  ال ای دی توسط اعضاء ژوری آزمايش می شود. اگر يك نور/المپ کار نکند يا شکسته باشد، آنگاه بعنوان   -2-4-2-7

 يك نقص مجاز به شمار می رود.  

 ر ورزشکار ال ای دی خود را برای مسابقات به همراه داشته باشد.    ه -3-4-2-7

کلیه ورزشکاران ملزم به استفاده از عینك مات و يا عینك های تیره )مانند عینك های  ؛ مقدماتی و فینالدور در زمان برگزاری مسابقات -4-4-2-7

 .  هیچ گونه امکان رويت اجسام میسر نباشدبطوری که   می باشندمورد تائید پارا تیراندازی جهانی ايمنی( 

ايجاد صدای مزاحم به فاصله يك متری ممنوع استفاده از دستگاه تولید صدا غیر از هدفون برای تولید صوت ورزشکار ممنوع است.  -5-4-2-7

  است.   

 کنترل تجهيزات  -5-2-7

 می باشند.    پاراتیراندازی جهانی سرپرستان تیم و مربیان مسئول تبعیت وسايل و تجهیزات و لباس ورزشکاران خود از قوانین  - 1-5-2-7

 کنترل می شود.  ISSFبر اساس قوانین  ISSFوسايل و تجهیزات  - 2-5-2-7

a)  ت انجام می شود. کنترل وسايل و تجهیزات مختص ورزشکاران نابینا طبق اين قوانین و مقررا 

b)   ورزشکار موظف است قبل از شروع هر مسابقه تمامی وسايل و تجهیزات و لباس خود را جهت کنترل در اختیار مسئول رسمی اين کار قرار

 دهد. موارد ذيل به عنوان بخشی از فرآيند کنترل تجهیزات بايد مد نظر قرار گیرد:

i)  پاراتیراندازی جهانی خود را همراه داشته باشد و ورزشکار کارت مجوز شرکت و کارت شناسايی 

ii) "( تکمیل شده و به امضاء افراد ذيربط برسد.  5)ضمیمه شماره  "برگه کنترل تجهیزات 

ورزشکاران و تجهیزات مختص ورزشکاران نابینا ممکن است در همان خط آتش و قبل از شروع هر مسابقه توسط مسئولین مسابقه کنترل   3-5-2-7

 شوند. 

 بعد از هر مسابقه کنترل تجهیزات به طور تصادفی توسط هیئت ژوری انجام می شود.  -4-5-2-7

 غير مجاز نقص -6-2-7

 چنانچه سیستم هدف دارای نقص باشد آنگاه خیلی سريع و در لحظه به مسئولین خط گزارش شود.  1-6-2-7

 مسئولین خط در طی يك مسابقه موارد ذيل را چك می کنند: - 2-6-2-7

a) های غیر متصل سیم 
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b) انرژی کم باطری ها و پاوربانك ها 

 رفع می گردند: ISSFساير موارد مرتبط با نقص سیستم هدف گیری طبق قوانین   -3-6-2-7

 صندلي و ميزهاي تيراندازي براي حالت درازکش  -7-2-7

 استفاده از پشتی در حالت گیری تیراندازی ممنوع است.  1-7-2-7

 دسته يا صفحه کناری باشد. دارای که  نمودبرای حالت درازکش نمی توان از صندلی تیراندازی استفاده  2-7-2-7

   د شد.نمندرج در همین قوانین استفاده خواه 3-8-1-6تا  3-8-1-1قوانین  3-7-2-7

 حالت گيري هاي تيراندازي 3-7

 درازکش  1-3-7

 اعمال می شود. هانی پاراتیراندازی ج 4-2-2-5قانون  - 1-1-3-7

 ایستاده -2-3-7
 باشند.  ISSFورزشکاران بايد به طور ايستاده آزاد و مطابق با قوانین  1-2-3-7

 استفاده شود.  ISSFگونه ورزشکار طبق موارد تعیین شده در قوانین  2-2-3-7

 لوله تفنگ با شانه ورزشکار همسطح باشد.   3-2-3-7

 نیازی نیست گونه ورزشکار حتما بخش گونه را لمس کند.  7-3-2-4

 دستيار نابينایان  -4-7

نابینايان مندرج در قوانین و مقررات کالسبندی پارا تیراندازی جهانی می توانند حضور داشته    3دستیاران نابینايان تنها طبق ضمیمه شماره    1-4-7

 باشند. 

 دستیاران نابینايان: -2-4-7

 قرار دهند.  را بر روی هدف  LEDچراغ ؛ آتش دقیقه پیش از فراخوان ورزشکاران برای حضور در خط 15 حداقل -1-2-4-7

می توانند برای اعالم امتیاز و نشان دادن  دستیار نابینايان  ارتباط کالمی بین ورزشکار و دستیار نابینايان در زمان مسابقه ممنوع است.    -2-2-4-7

 مسیر هدف به ورزشکار، عالمت غیر کالمی بدهند. 

کمکی به نگاه داشتن تفنگ نمايند. فقط يك نفر در   می توانند بنا به درخواست ورزشکار، روزنه ديد را تنظیم نمايند و نمی توانند هیچ -3-2-4-7

 هنگام هدف گیری می تواند تفنگ را لمس نمايد.

در مسابقه حضور داشته  ايستاده بصورت متر تفنگ بادی درازکش  10متر تفنگ بادی ايستاده و  10در زمان برگزاری مسابقات مواد  -4-2-4-7

دستیار  ورزشکار( طبق قوانین ثابت است و نبايد تغییر نمايد. سر )پشت  دستیار نابینايان جايگیریارد. بین زمان تیراندازی اجازه حرکت ند  لیکنباشد 

 عالمت دادن به ورزشکار برای کسب امتیاز حرکت سانتی متری پشت سر ورزشکار قرار می گیرد و تنها به منظور  50 نابینايان حداقل با فاصله

     می نمايد. 
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 دستیار نابینايان می تواند:   -3-4-7

 در ست کردن و تنظیم کردن وسايل و تجهیزات ورزشکار شامل وسايل هدفگیری کمك کند. -1-3-4-7

 را مطلع نمايد.اگر ورزشکار به هدف خود شلیك نمی کند، دستیار می تواند خیلی سريع او  -2-3-4-7

 دستیار نابینايان تنها طبق مفاد کارت کالسبندی پارا تیراندازی جهانی نابینايان مجاز به بارگذاری مهمات است.  -3-3-4-7

 قوانين مواد تيمي -8

 مواد مسابقات و نحوه برگزاري -1-8

 با توجه به تعداد ورزشکاران/ تیم در تمامی مسابقات برگزار می شود. موادهای پارالمپیك در همه  بازیبغیر از  مسابقات تیمی  -1-1-8

 .(مسابقه تیمی مجزا برگزار نخواهد شدامتیازات تیمی بواسطه جمع امتیازات مواد انفرادی ورزشکاران يك تیم بدست می آيد. )  2-1-8

ثبت نام نموده استت می تواند در مواد تیمی شترکت (  full participantن فرد دارای امتیاز کامل )در زمان ثبت نام بعنواتنها ورزشتکاری که    -3-1-8

 ثبت نام نموده اند اجازه شرکت در مسابقه را ندارند.  MQSنمايد. ورزشکارانی که تنها برای کسب 

 تعدا اعضاء تيم-2-8

 ورزشکار است.  3هر تیم متشکل از   1-2-8

  اء تيم از هر یک از کميته هاي ملي پارالمپيک  حداکثر تعداد اعض  -3-8

مستابقات تحت پوشتش پارا تیراندازی جهانی و مستابقات پارا تیراندازی جهانی: تنها حضتور يك تیم از هر کمیته ملی پارالمپیك در هر ماده   -1-3-8

 مجاز است. 

 مسابقات مصوب پارا تیراندازی جهانی: حضور حداکثر دو تیم از هر کمیته ملی پارالمپیك در هر ماده مجاز است.   -2-3-8

 شرایط برگزاري مواد تيمي  -4-8

اتمام مهلت ثبت نام نهايی(، در غیر اين صتورت اين ماده به طور  از حداقل سته تیم بايد در لیستت استتارت آن ماده وجود داشتته باشتند )بعد   1-4-8

 می شود. لغوخودکار  

مدال طال و نقره  تنها عطاء می گردد. )بدين معنا که ا "منفی يك"اگر فقط سته تیم در آن ماده وجود داشتته باشتد، مدال ها بر استاس قانون    2-4-8

 توزيع می شوند.(

 تيمي مختلط  -5-8

 رجوع نمائید. 11حداکثر دو تیم در هر ماده از هر کمیته ملی پارالمپیك حضور دارند. لطفا به ضمیمه شماره   -1-5-8
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 قوانين پزشکي-9

 تصميمات در خصوص بازگشت به ميدان مسابقه  -1-9

 . نتیجه مسابقه هرگز نبايد بر اين قبیل تصمیمات تأثیر بگذارد. است  سالمتی و ايمنی ورزشکاران   حفظاولويت اصلی  همواره -9-1-1

تواند به مسابقه خود  آسیب ديده می  بیمار يا  رزشکاروتیم است که مشخص نمايد    مديريت  بر عهدهدر سالن های مسابقات ورزشی، اين   -9-1-2

 سالمتی؛ ايمنی ورزشکاران و ساير شرکت کنندگان حفظ پارا تیراندازی جهانی با اختیار تام و بداليل   ادامه داده يا به مسابقه بازگردد.

 شود.   می تواند مانع از / تاخیر در ثبت نام ورزشکار برای شرکت در مسابقه 

 تشنج-2-9

است يا  هر نوع حمله صرع يا تشنج  مبتال به    ورزشکاراعالم نمايند که آيا  است    پیكکمیته ملی پارالمان و مسئولین  اين وظیفه ورزشکار -9-2-1

 .خیر

پیش از اخذ کارت    SDMS( تکمیل و ارسال شود. فرم مخصوص پس از تکمیل در سايت  9برای کلیه ورزشکاران فرم اظهار صرع )ضمیمه  -2-2-9

 شود.  می پارا تیراندازی جهانی در فصل مسابقات بارگذاری 

از نوع صرع دائمی است يا خیر و، نوع صرع و تشنج  مشخص می کند آيا ورزشکار صرع دارد يا خیر، و اگر صرع دارد، آيا "فرم اظهار صرع"- 3-2-9

 در آن مشخص می شود. 

ماه گذشته، به حمله دچار شده، حضور ورزشکار در    12که بر اساس تشخیص پزشکی، مبتال به صرع بوده و طی    نموداگر ورزشکاری اعالم  -4-2-9

 دازی جهانی است.  مسابقات مورد تائید پاراتیراندازی جهانی منوط به تائیديه پارا تیران

چنانچه در هر لحظه، ورزشکاری دچار هر نوع حمله صرع از هر نوعی شد، بدون فوت وقت دوباره يك فرم اظهار به پاراتیراندازی جهانی -5-2-9

 ارسال می گردد.

     (pacemakerضربان قلب )دستگاه تنظيم کننده  3-9

 توسط ورزشکار در مسابقات پاراتیراندازی جهانی، بايد قبال به تايید پاراتیراندازی جهانی برسد. استفاده از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب  1-3-9

( را از جزئیات، طرز کار و پاتولوژی اين دستگاه از طريق ايمیل تعیین شدهورزشکارانی که از اين دستگاه استفاده می کنند، پاراتیراندازی جهانی )  9-3-2

 مطلع نمايند. 

درباره استفاده از اين دستگاه، تصمیم نهايی می باشد. ورزشکار تنها مجاز به استفاده از دستگاه تايید پاراتیراندازی جهانی  گیری و تايید  تصمیم    3-3-9

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

انی درباره استفاده از اين دستگاه، به طور خودکار منجر به سلب صالحیت ورزشکار از مسابقه شده و  عدم اطالع رسانی به پاراتیراندازی جه   4-3-9

                          تمامی نتايج کسب شده از آن مسابقه و با آن دستگاه، فاقد اعتبار است.

 

           

          



 به نام خدا 

1 

 

 

 

 

 ضمیمه های قوانین و مقررات رشته پاراتیراندازی

 

 6ضمیمه 

 تنظیم و بلندتر کردن ماشه 

به قانون ذیل   ISSFنوع/شکل یک ماشه، مادامی که در محدوده اندازه های داده شده باشد، یک انتخاب شخصی است. )در    ISSFبر اساس قوانین  

 نشده است.    . هیچ تعریفی برای شکل ماشه ارائه"ثر ضخامت )پهنا( ابتدا تا انتهاحداک" Iو بخش  "عمق ابتدا تا انتها" 7-4-4-1مراجعه کنید: قانون 

تغییر یافته، اما در محدود اندازه های ماشه استاندارد مندرج    ،ماشه هایی هستند که در مقایسه با ماشه های استاندارد  ماشه:در  کشش   •

 هستند و توسط یک محافظ ماشه محافظت می شوند.    ISSFقوانیندر 

 ماشه هایی هستند که در مقایسه با ماشه های استاندارد تغییر یافته اند به گونه ای که خارج از محافظ ماشه و   در ماشه: انطباق •

 قرار می گیرند.   ISSF  وانینقاندازه های استاندارد 

o  ،برای استفاده از این نوع انطباق، ورزشکاران باید دلیل پزشکی داشته باشند 

o   این مسئله باید توسط یک پانل کالسبندی پاراتیراندازی جهانی در یک ارزیابی فنی )با مشورت نماینده فنی درباره امنیت استفاده از این

    درج گردد.  در پارا تیراندازی جهانی نوع ماشه( بازبینی و تایید شده و در کارت کالسبندی و کارت شناسایی ورزشی ورزشکار 

 در ذیل نمونه هایی از کشش در ماشه و ماشه انطباقی را مشاهده می کنید:  برای درک مغایرت
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ماشه هایی هستند که طبق موارد   -کشش در ماشه

می باشند و توسط یک محافظ ماشه   ISSFمندرج در قانون 

 محافظت می شوند.   

 

 

ماشه هایی هستند که طبق موارد مندرج   -کشش در ماشه

 می باشند و توسط یک محافظ ماشه محافظت   ISSFدر قوانین  

 می شوند.   

 

 

ماشه هایی هستند که طبق موارد مندرج  -کشش در ماشه

می باشند و توسط یک محافظ ماشه محافظت   ISSFدر قانون  

 می شوند.   

از محافظ   -انطباق در ماشه ماشه هایی هستند که خارج 

 می باشند.    ISSFماشه و اندازه مندرج در قوانین 

 

 

از محافظ   -انطباق در ماشه ماشه هایی هستند که خارج 

 می باشند.    ISSFماشه و اندازه مندرج در قوانین 
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   محافظ ماشه می باشد. فاقد-در ماشه انطباق

 

 

 

 

از محافظ   -انطباق در ماشه ماشه هایی هستند که خارج 

 می باشند.    ISSFماشه و اندازه مندرج در قوانین 

 

 

 

از محافظ   -انطباق در ماشه ماشه هایی هستند که خارج 

 می باشند.    ISSFماشه و اندازه مندرج در قوانین 
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 ( 2-9-13)قانون   مراحل اندازه گیری استند حمایتی -3

 نقطه صفر  3.1

 گرم، برای مشخص کردن نقطه صفر استفاده می شود.  250یک میله اندازه گیری به وزن 

 
 انعطاف پذیری فنر  3.2

 گرم استفاده می شود.   720برای اندازه گیری میزان انعطاف پذیری فنر از یک میله اندازه گیری به وزن 

 میلیمتر انعطاف پذیری دارد  35(: حداقل aفنر ضعیف ) •

 میلیمتر انعطاف پذیری دارد. 25(: حداقل bفنر قوی ) •

 
 

 ( 3-9-13نر )قانون تست میله برای تعیین میزان انعطاف پذیری ف -4

 موقعیت تست خواهند شد.  چهارکلیه فنرها در بخش کنترل تجهیزات کنترل و عالمت گذاری می شوند. همه فنرها در  -1-4

تست می شود. چنانچه از تست بگذرد آنگاه فنر نشان گذاری می شود و برچسب کنترل تجهیزات در بصورت چرخش باز به سمت باال  فنر    -2-4

 باالی آن زده می شود. کنترل بدین شکل موثرتر است و شرایط برای همه ورزشکاران برابر است. قسمت 

درجه در جهت عقربه های ساعت از سمت باز   90مرتبه در شرایط مختلف با چرخش  3مجددا حداکثر تا چنانچه فنر در تست مردود شود آنگاه  -3-4

در مقابل با سمت قبولی تست نصب می شود. همچنین برچسب و  موقعیت مردودی  ب در  آن تست می شود. به محض گذر از تست فنر یک برچس

 نشان گذاری با یک خط ضخیم قرمز نشان داده می شود.  

کلیه فنرها باید در زمان برگزاری مسابقه تست شوند و با یک برچسب به سمت ورزشکار نشان داده شوند بطوری که برچسب کنترل تجهیزات   -4-4

 ی پرسنل میدان نمایان باشد.   بوضوح برا
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 SH2برچسب فلش  -5
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 ضمیمه هشت 

P5 ده متر استاندارد تپانچه بادی 

 

 موارد کلی -1

 میلیمتر می تواند استفاده شود.  4.5در این ماده هر نوع تپانچه بادی یا بادی فشرده با کالیبر  1.1

 فشنگ پر می شود.   5با تپانچه ای که در ماده تپانچه بادی ده متر پنج تیر استفاده می شود، باید خشابی داشته باشد که   1.2

 

 مسابقه -2

 سه دقیقه آماده سازی و قلق گیری وقت دارند.  2.1

 (:Readyدر موقعیت آماده شلیک ) 2.2

 قبل از هر سری شلیک ورزشکار باید دستش را پایین بیاورد. تپانچه می تواند روی نیمکت یا میز تیراندازی گذاشته شود.  2.2.1

 ، باال آورده شده یا به طرف هدف، هدف گیری شده باشد.  STARTتپانچه نباید قبل از فرمان  2.2.2

 به عنوان شلیک مسابقه ای شناخته  شروع می شود. هر شلیک بعد از این فرمان  "ATTENTION"زمان یک سری شلیک از لحظه فرمان  2.3

    می شود. 

 ثانیه بزند.  10شلیک را در مدت   5قبل از شروع هر سری شلیک مسابقه ای، ورزشکار می تواند یک سری قلق گیری از  2.4

د. تمامی ورزشکارانی که در یک خط هستند، نشومی  و دستورات انجام    تمامی شلیک ها )سری قلق گیری ها و سری مسابقات( بر اساس فرمان ها  2.5

ر باید همزمان شلیک کنند، اما برگزار کننده می تواند برای بیش از یک سری خط دیگر آتش، با یک سری دستورات متمرکز، به طور همزمان دستو

 شلیک بدهد.

 شلیک مسابقه ای دارد. 40این ماده تعداد  2.6

شلیک به سوی یک هدف تپانچه بادی   5ثانیه تقسیم بندی می شود. در هر سری    10تایی و هر سری در    5ین ماده به سری های  شلیک در ا  2.7

 مراجعه نمایید.( ISSF  6.3.2.6ایستاده در زمان داده شده برای هر سری انجام می شود )به قانون 

 فرمان ها 2.8

 کنند. می را صادر می کند، ورزشکاران در مدت یک دقیقه خودشان را برای شلیک سری ها آماده  "LOAD"زمانی که داور خط فرمان  2.8.1

 های ذیل را صادر می کند: نزمانی که مدت یک دقیقه به انتها رسید، داور خط فرما 2.8.2

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
 ATTENTION هفت ثانیه بعد از 

START )فرمان آتش( 

 STOPثانیه  10بعد از 

 امتیازی ندارد و صفر حساب می شود.  STOP شلیک )ها( بعد از فرمان 
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 د. نمی شو ثبتزمان ها با دستگاه تایمر  2.8.3

 اگر دستورات اشتباه صادر شوند: 2.8.4

داور خط اعتراض کند، آن ورزشکار باید تپانچه خود را پایین آورده به  اگر ورزشکار بخواهد به دلیل صدور فرمان اشتباه و/یا یک عملکرد اشتباه    2.8.4.1

 یا روی پایه بگذارد، دست خود را بلند کند و فورا گزارش این سری های شلیک را به داور خط یا عضو ژوری خبر دهد.

 بود، باید به ورزشکار اجازه داده شود آن سری را بزند.   موجهاگر این اعتراض  2.8.4.2

 با کم کردن دو امتیاز از جمع امتیازات آن سری، جریمه می شود. اگر اعتراض وارد نبود، ورزشکار می تواند سری شلیک را بزند، اما  2.8.4.3

 اشتباه شلیک کند، اعتراض او قابل قبول نخواهد بود.   اگر ورزشکاری بعد از یک فرمان و/یا عملکرد 2.8.4.4

 

 امتیازدهی  2.9

ثانیه مسابقه انجام می شود، امتیاز تعلق می گیرد. به شلیک هایی که قبل و بعد از این ده ثانیه انجام شود،    10به تمام شلیک هایی که در زمان    2.9.1

 امتیاز صفر داده خواهد شد.  

 تساوی 2.9.2

 (. 6-15-1انجام می شوند )فعال طبق  ISSFرفع تساوی بواسطه قوانین  – 2.9.2.1

 

 وقفه در بازی  2.10

 اگر اعالم وقفه در بازی به دالیل امنیتی یا دالیل فنی باشد و هیچ خطایی از ورزشکاران سر نزده باشد، موارد ذیل اتفاق می افتد:  2.10.1

 شلیک انجام شود.   5دقیقه شود، ژوری باید اجازه دهد یک زمان قلق گیری اضافی برای   15اگر زمان توقف بازی بیش از  2.10.1.1

شوند. نتایج این سری تکرار می  متر تپانچه بادی استاندارد، سری هایی که متوقف شده اند بطور کلی لغو شده و دوباره تکرار    10در ماده    2.10.1.2

 عنوان نتایج معتبر ورزشکار ثبت شود.    شده به

به  با ذکر دلیل  روی کارت امتیاز نگه دار و روی صفحه امتیاز  هر گونه تمدید زمانی که از طرف ژوری یا داور میدان اجازه داده می شود    2.10.1.3

 ورزشکار آن را به وضوح ببیند.  بطوری که  وضوح مشخص شده

 

 مختل کردن/مزاحمت  2.11

ورزشکاری در حین شلیک احساس کند مزاحمت برایش ایجاد می شود، باید تپانچه خود را از حالت هدف گیری پایین آورده )یا روی   چنانچه  2.11.1

 شود.   ن برای دیگر ورزشکارابه داور خط یا ژوری اطالع دهد. این ورزشکار نباید باعث مزاحمت   ر دهد( و فورا با باال آوردن دستپایه نگهدارنده قرا

 چنانچه ادعای ورزشکار صحت داشت:  2.11.2

 آن سری باید لغو شده و ورزشکار می تواند سری خود را تکرار نماید. 2.11.2.1

 اگر ادعای ورزشکار صحت نداشت:  2.11.3
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 شود. می  و ثبت اگر ورزشکار سری خود را به اتمام رسانده بود، شلیک یا سری او معتبر اعالم شده  2.11.3.1

 ورزشکار می تواند سری خود را تکرار نماید. آنگاهباشد   اگر به دلیل مزاحمت اعالم شده، ورزشکار هنوز سری خود را به پایان نرسانده 2.11.3.2

 د: نامتیازات و جریمه ها )پنالتی ها( به قرار ذیل می باش 2.11.4

 عنوان امتیاز ثبت می شود. شلیک به اهداف به  5جمع کمترین نمره  2.11.4.1

 شود. می دو امتیاز از امتیاز سری های تکرار شده کم  2.11.4.2

 شلیک به هدف خورده باشد. به هر شلیکی که از تپانچه شلیک نشده یا به هدف نخورده امتیازی تعلق  5در هر سری تکرار شده تمامی  2.11.4.3

 نمی گیرد و امتیاز آن صفر است.     

 

 اشکال در عملکرد  2.12

تپانچه را از  آنگاه    چنانچه به دلیل یک اشکال در عملکرد، یک شلیک انجام نشود و اگر ورزشکار بخواهد اشکال در عملکرد را اعالم کند  2.12.1

نماید. این ورزشکار نباید دارد و فورا دست آزاد خود را باال آورده و داور خط را مطلع  می  وضعیت هدف گیری خارج کرده، دست خود را روی قبضه نگه  

 باعث مزاحمت برای دیگر ورزشکاران گردد.

یک  "ورزشکار می تواند برای رفع اشکال سعی خود را بنماید و به سری خود ادامه دهد اما بعد از تالش برای رفع اشکال او نمی تواند ادعای    2.12.1.1

 خراب باشد که دیگر کار نکند. بقدری نماید مگر آن که یک قسمت از تپانچه   "اشکال مجاز

 ثبت نمی شود و سری قلق گیری می تواند ادامه یابد  "اشکال "تفاق بیفتد، به عنوان یک چنانچه اشکال در زمان قلق گیری ا 2.12.1.2

 (. 8.9.3c فعلی )قانون 

 تعداد شلیک هایی که انجام شده ثبت گردد و سری می تواند تکرار شود.  2.12.1.3

ن سری داده شود. این مجوز فقط یکبار در طی  باید مجوز تکرار آ   باشد  "اشکال مجاز"اگر از نوع    وقتی اشکال در عملکرد به وجود می آید  2.12.1.4

 تیر داده می شود.   40

 "مجاز در عملکرد  اشکال " ی درامتیاز ده 2.12.2

تیر خود را به هدف    5شلیک که به هدف خورده بعنوان امتیاز محاسبه می شود. در سری تکرار ورزشکار هر  5کمترین ارزش امتیاز  مجموع 2.12.2.1

تفاده شلیک کرده باشد. در سری تکرار شده تیر)هایی( که شلیک نشده یا به هدف نخورده اند، امتیاز صفر حساب می شوند )چنانچه از هدف کاغذی اس

 یک هدف کاغذی دوم برای سری های تکرار شده باید در نظر گرفته شود.( شده است، 

 "اشکال در عملکرد غیر مجاز"در  :امتیاز دهی 2.12.3

 مجموع امتیاز تیرهای شلیک شده، بعنوان امتیاز محاسبه می شود.    2.12.3.1
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 دیگر مشخصات  -3

 

 ثانیه  10تیر در  5یک سری  تعداد شلیک ها در قلق گیری

 ISSF  6.3.2.6 فعلی بر اساس قانون اهداف نوع 

 تیر  5بعد از هر سری  امتیازدهی 

 تیر   5هشت سری  شلیک های مسابقه ای

 ثانیه  10هر سری شلیک در  زمان مسابقه

 سه دقیقه  زمان آماده سازی 

 گرم 1500 حداکثر وزن تپانچه 

 گرم 500 حداقل کشش ماشه

 میلیمتر  50میلیمتر در  200میلیمتر در  420فقط اندازه جعبه:  شعاع دید -  مخزن حداکثر طول لوله

 قبضه

هیچ قسمت از قبضه یا لوازم جانبی آن نباید دور دست بپیچد. پاشنه قبضه به هنگام استراحت در یک  

هر گونه انحناء پاشنه قبضه به باال و/یا بخش شست  گیرد. می درجه با قبضه قرار  90زاویه کمتر از 

ه ها یا فریم، اما سطوح منحنی در قبض طرفین شست به سمت پایین قدغن می باشد. ءقبضه و/یا انحنا

   که شامل پاشنه و/یا قسمت جایگیری شست در سمت افقی تپانچه باشد، مجاز است.  

 مشخصات سایر 

 تیر پر شود.  5خشاب باید با  •

 مخزن پر شده و اتصاالت مخزن متخلخل مجاز می باشد.   •

منظور از وزن تپانچه مجموع وزن تپانچه به همراه تمامی لوازم جانبی مانند وزن باالنس کننده ها  •

 و خشاب خالی است.  

 تلورانس جعبه اندازه گیری مستطیل شکل کارخانه از صفر میلیمتر تا مثبت یک میلیمتر مجاز   •

 می باشد. این تلورانس را می توان بدون خشاب اندازه گیری کرد.  
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 10ضمیمه 

 مشخصات فنی تیراندازی در نابینایان

 

 یک( مشخصات وسیله هدف گیری

 استفاده از وسایل کارخانه های تایید شده 1.1

 وسایل کارخانه های ذیل مورد تایید پاراتیراندازی جهانی در مسابقات نابینایان می باشد:  1.1.1

EKO-AIMS type: VIS500 1.1 
VIASS type: VIASS PRO artikel nr 10034 

 

 LEDدو( مشخصات 

میلیمتر در یک سطح خروجی بزرگتر از قدرت تابش   920تا    850پنج میلیمتری با حداقل دامنه طول موج مابین    IR LEDاین بخش باید یک    2.1.1

 درصد باشد.   50

      
 LEDجاگذاری  2.2

 میلیمتر بوده و دقیقا زیر مرکز هدف تفنگ قرار بگیرد.  LED 60جی نور واشعه ماوراء بنفش دیود خر 2.3

 
SIUS  دستگاهIR  نوع را برایLS10  و یاHS10  شارژ می شودسیستم نیروی   باکه ساخته است  . 
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2.3.1  IR LED   باالی صفحه سبزLED    قرار می گیرد. صفحه سبزLED   ببینند  مسابقه باید روشن باشد تا اعضاء ژوریIR LED   صحیح کار می کند یا

 خیر.

 

 LEDجا گذاری  2.4

2.4.1 IR LED .وسیله ای است که می تواند به جلوی فریم هدف الکترونیکی متصل گردد 

ساخته شده و  صورت شخصی(  )باین وسیله می تواند از نوع عمومی و جهانی باشد و یا می تواند توسط کارخانه سازنده اهداف الکترونیکی    2.4.2

 اختصاص یابد.

 گرفته شود.   USBمی تواند از طریق اتصال مستقیم به هدف الکترونیکی گرفته شود یا از یک منبع مجزا با  IR LEDبرق مورد نیاز  2.4.3

 وسیله ذیل مناسب هر نوع هدف الکترونیکی هست.  

 
 این قطعه برای همه اهداف الکترونیک مناسب است.  

 

 مناسب می باشد.  Meytonو  Megalinkو  SIUSز کارخانجات که جهانی تولید شده اند، موجود بوده و برای اهداف ا  IRتجهیزات 2.4.4

 شود. می شارژ  USBانواع جهانی و از پیش ساخته آنها در گوشه سمت چپ فریم نصب شده و توسط یک پاوربانک یا  2.4.5
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 11ضمیمه شماره 

 ماده های تفنگ و تپانچه بادی مختلط تیمی   – 11

 متر تفنگ و تپانچه بادی   10مواد  -1-1

 متر تفنگ و تپانچه بادی می باشد.      10این قانون حاوی قوانین فنی خاص برای مواد تیمی مختلط  -1-1-1

 مسابقات تیمی مختلط -2-1-1

 دو ورزشکار از هر کشور )یک مرد / یک زن(

مجاز به شرکت در مواد تیمی مختلط را با عنوان ورزشکار شرکت می نمایند  برخی از مواد مسابقات  در    MQSورزشکارانی که تنها با هدف کسب  

"FULL"  .می باشند 

 / البسه  هویت ملی -3-1-1

a)  باشند: درج هویت ملی خود بر روی البسه تیراندازی به شرح ذیل می  ورزشکاران هر کشور ملزم به 

b)   طبق موارد تعیین شده از سوی    حرف  3با  بصورت اختصاری  تفنگ: نام کشورIOC    بر روی جیب ژاکت در سمت رو به تماشاچیان نصب

آنگاه پرچم ملی بر روی جیب سمت تماشاچیان نصب   داشته باشدمی شود. چنانچه نام کمیته ملی پارالمپیک بر روی ژاکت تیراندازی قرار 

 شود.  می 

c) حرف طبق موارد تعیین شده از سوی    3با    بصورت اختصاری  تپانچه: نام کشورIOC  ن تی شرت / ژاکت ورزشی سمت تماشاچیان  بر روی آستی

 شود.  می نصب 

 ثبت نام ماده تیمی مختلط -4-1-1

a)  طبق قوانین کشورهای مختلف می توانندISSF  اعضاء تیم را می توان با سایر ورزشکاران  ثبت نام نمایند.  همسابقیک حداکثر با دو تیم در 

 فردای آن روز و قبل از برگزاری مسابقات تیمی مختلط تغییر داد.   تاساعت   12ثبت نام شده در مسابقات حداکثر 

b) .هزینه شرکت در مسابقه برای هر تیم در راهنمای اطالعات مسابقه اعالم خواهد شد   

 نحوه برگزاری مسابقات  -5-1-1

 متر به دو طریق برگزار می شود:  10مواد تیمی مختلط 

 لف: دور مقدماتی  ا

 ب: دورهای فینال )شامل مسابقه کسب مدال برنز و کسب مدال طال / نقره (

 امتیازات تیمی مختلط -6-1-1

 امتیازات و رنکینگ بر مبنای مجموع امتیازات دو نفر از اعضاء تیم محاسبه می شود. 

 مربیگری  -7-1-1

 مربیگری به روش غیر کالمی مجاز است. انتخابیالف( در زمان برگزاری دور 
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مدال هر تیم مجاز به همراه داشتن یک مربی می باشد و در جایی می نشیند که بتواند با ورزشکاران خود ارتباط  کسبب( در زمان برگزاری مسابقات  

البته این کار در   نماید.  "تایم اوت"برقرار نماید. مربی می تواند پس از اتمام یک دور مسابقه و در زمان اعالم آن با بلند نمودن دست خود درخواست  

ثانیه با   30به ورزشکار خود نزدیک شود و در خط آتش حداکثر    دزمان برگزاری یک مسابقه دارای مدال یک مرتبه باید صورت گیرد. مربی می توان

 آنها صحبت نماید؛ این زمان از لحظه رسیدن مربی به ورزشکار محاسبه می شود.  

ثانیه آن را اعالم می نماید و مربی باید فورا به محل نشستن   30رل می شود که به محض پایان زمان  ج( زمان توسط ژوری مسئول در مسابقه کنت

از سوی یک تیم درخواست شود آنگاه مربی تیم دیگر نیز در همان زمان می تواند به ورزشکار خود نزدیک شود و با خود بازگردد. چنانچه تایم اوت  

برای او  ردد تا فرصت تیم دیگر برای درخواست تایم اوت از بین برود و همچنان امکان درخواست تایم اوت  وی صحبت نماید. این مسئله سبب نمی گ

   محفوظ است. 

 سلحهانقص  -8-1-1

  تصمیم گیری می شود.  ISSF 6-13الف( در مورد نقص اسلحه در دور مقدماتی طبق مفاد قانون 

یک نقص مجاز برای هر تیم در زمان )تنها  تصمیم گیری می شود.    ISSF  6-17-1-6در مورد نقص اسلحه در مسابقات دور فینال طبق قانون      ب(

 برگزاری آن مسابقه مجاز است(.  

 شکایات و اعتراضات درباره محاسبات در امتیازها  -9-1-1

 تصمیم گیری  6-16-5-2قانون شکایات و اعتراضات درباره محاسبه با سیستم ثبت امتیاز در طی مسابقات انتخابی و فینال ها بر اساس الف( 

 می شود.  

 رجوع نمائید.  شکایات و اعتراضات درباره محاسبه با سیستم ثبت امتیازدر رابطه با  ISSF 6-18-4-7به قانون ب( 

 اعتراضات  -10-1-1

 تصمیم گیری می شود.   ISSF 6-16قانون بر اساس  مقدماتیعتراضات در طی مسابقات االف( 

 بررسی می شوند.   ISSF 6-17-6و  6-17-1-10ب( اعتراضات در طی مسابقات فینال توسط ژوری بررسی کننده اعتراضات طبق قوانین 

 مراسم اهداء مدال  -11-1-1

 مراسم اهداء مدال مواد مختلط تیمی طبق قوانین پارا تیراندازی جهانی برگزار می شوند. 

 مقدماتی  -2-1

 محل   -1-2-1

 برگزار می شود.  دوردور مقدماتی مواد تیمی مختلط در محل برگزاری دور مقدماتی در یک و یا چند 
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   11ضمیمه 

 مسابقات تیمی مختلط  

 

 تیراندازی تخصیص امتیازات  -2-2-1

 می شود.  محاسبهامتیازات تیراندازی تیم ها بر اساس قرعه کشی سیستم رایانه  ISSF 6-6-6الف( طبق قانون 

 ب( تیم های یک کشور نباید در کنار یکدیگر قرار گیرند. 

 مگر آنکه از سوی پاراتیراندازی جهانی به شکل دیگری تعیین شده باشد.  یک خط اضافه بین هر تیم قرار داده می شود ج( 

   "ورود به خط"فرمان -3-2-1

 دقیقه قبل از آغاز مسابقه ورزشکاران را فرا می خواند.   15الف( در دور مقدماتی سرداور میدان   

 فرصت دارند.  دقیقه  10ب( ورزشکاران در خط آتش خود برای تنظیم تجهیزات خود تنها 

تپانچه / تفنگ خود و یا تجهیزات خود را از جعبه    اجازه ندارند است ورزشکاران    اعالم ننمودهتا زمانی که سرداور میدان فراخوان ورود به خط را  ج(  

 خارج نمایند. 

لق گیری با ت( پس از فراخوان ورزشکاران به خط؛ آنها می توانند تفنگ / تپانچه بدست گیرند و عالئم ایمنی را جدا نمایند و پیش از آماده سازی و ق

 در دست گرفتن اسلحه خالی تمرین هدف گیری انجام دهند.  

 م ایمنی را جدا نمایند و یا با اسلحه خالی تمرین نمایند. مادگی عالئآآغاز قلق گیری و د( در فینال ورزشکاران نمی توانند تا زمان 

 آماده سازی و قلق گیری -4-2-1

 دقیقه آماده سازی و قلق گیری بصورت نامحدود داشته باشند.   10ورزشکاران مجازند پیش از آغاز مسابقه طی 

   می یابد. ثانیه قبل از زمان رسمی آغاز مسابقه انجام و پایان  30 یزمانبازه الف( آماده سازی و قلق گیری حدودا در 

 پیش از آغاز آماده سازی و قلق گیری انجام می شود. دقیقه  10ب( کنترل قبل از مسابقه توسط داور میدان در طی 

ورزشکاران   "استارت"  آغاز می شود. پیش از فرمان  "زمان آماده سازی و قلق گیری ... شروع"ت( زمان آماده سازی و قلق گیری با فرمان  

    اجازه شلیک ندارند.

شلیک نماید آنگاه اولین شلیک مسابقه امتیاز ندارد )با عدد صفر  "استارت"پیش از فرمان  در زمان آماده سازی و قلق گیری  ورزشکاری  چنانچه  د(  

   نشان داده می شود(. چنانچه ایمنی نیز مد نظر باشد آنگاه ورزشکار از مسابقه اخراج می شود.

   را اعالم می نماید. "ثانیه  30"ثانیه از سپری شدن زمان آماده سازی و قلق گیری؛ سرداور میدان فرمان  30دقیقه و  9پس از ر( 

 یک   حدودا می دهد. "...توقفماده سازی و قلق گیریپایان آ"در پایان زمان آماده سازی و قلق گیری سرداور میدان فرمان ک( 

 ثانیه ای از زمان راه اندازی مجدد اهداف برای شلیک در نظر گرفته می شود.   30 توقف

شلیک مسابقه ... "قبل از فرمان  این کار  و    شلیک نماید  "...توقفماده سازی و قلق گیریپایان آ"گ( چنانچه ورزشکاری پس از فرمان  

    محسوب نخواهد شد.بعنوان شلیک مسابقه انجام شده آنگاه شلیک باشد  "استارت
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 تعیین شده   تعداد شلیک های مسابقه و زمان -5-2-1

 دقیقه انجام   30شلیک برای هر تیم( که این کار در زمان  60د داشت )در مجموع نشلیک خواه 30در دور مقدماتی؛ هر یک از اعضاء تیم الف( 

 می شود. هر ورزشکار با همراه خود بطور مستقل شلیک می نماید.  

 امتیازدهی -6-2-1

امتیاز دهی در دور مقدماتی  متر تیمی مختلط تفنگ اعمال می شود.  10( برای ماده ISSF 6-3-3-1در دورهای مقدماتی امتیاز بندی اعشاری )قانون 

 ده متر تفنگ بادی تیمی مختلط استفاده می شود.  

 رنکینگ تیمی   -7-2-1

 به دور انتخابی صعود می نمایند.  تیم برتر  4امتیازات هر یک از اعضاء تیم با یکدیگر جمع بسته می شود و نتایج تیمی رده بندی می شود. الف( 

اتی پس از دور مقدم 4و  3پس از دور مقدماتی به مرحله فینال راه می یابند. مواد تیمی مختلط دارای رنکینگ  2و   1دارای رنکینگ  تیم های مختلط

   خواهند رفت. به مرحله کسب مدال برنز 

 تیم(.دو امتیازات تیمی اعمال می شود )مجموع امتیازات هر یک از اعضاء  دررفع تساوی  ISSF 6-15-1ب( طبق قانون 

 مدال( کسب فینال )مسابقات  -4-1

می شود. دستورالعمل برگزاری مسابقات دارای مدال مشابه یکدیگر  مسابقه کسب مدال برنز  در ادامه  طال/ نقره  کسب  مسابقه  برگزاری  فینال شامل  

 است و در هر کدام سرداور میدان از یک روند تبعیت می نماید.

 محل  -1-4-1

رای اعضاء هر تیم از  فینال برگزار می شوند. در محوطه برگزاری مسابقه ب  خطمتر تپانچه و تفنگ در صورت امکان در    10فینال های تیمی مواد  

 مانیتورهای کنترل نتایج استفاده می شود.  

 دستورالعمل   -2-4-1

 مدال از شماره سینه استفاده نمی شود.    کسب الف( در مسابقات 

در محل تعیین شده   دقیقه پیش از زمان آغاز مسابقه  15ب( ورزشکاران شرکت کننده در مسابقه برنز و یا مربیان آنها اجازه دارند تا تجهیزات خود را  

 فراخوان داور می مانند.  فرمان قرار دهند. در ادامه آنها میدان را ترک می نمایند و منتظر 

 ج( در محوطه مسابقه نباید کوله و یا جعبه حمل و نقل باقی بماند.  

 داوران فینال  -3-4-1

 خواهد بود. ISSF 6-17-1-10نحوه اجرا و نظارت بر مسابقات فینال تیمی مختلط طبق قانون 

 گزارش دهی و زمان استارت  -4-4-1

 را برای اولین مرتبه تیراندازی در مسابقه کسب مدال برنز اعالم می نماید.    های الزم   الف( زمان استارت در فینال زمانی است که سرداور میدان فرمان
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دقیقه پیش از زمان آغاز   30ب( تمام هشت ورزشکاری که برای فینال انتخاب شده اند باید در محوطه آماده سازی بهمراه کلیه تجهیزات الزم حداقل  

امتیازی به شکل کسر امتیاز از امتیاز اولین سری   2حضور نداشته باشند آنگاه یک جریمه  چنانچه یک و یا دو عضو در زمان مقررمسابقه حاضر شوند. 

 مسابقات اعمال خواهد شد. هر تیم می تواند تنها دارای یک مربی باشد.  

اهداء مدال ج( چنانچه زمان برگزاری مراسم اهداء مدال پس از فینال باشد آنگاه کلیه ورزشکاران ملزم به حضور با یونیفرم مناسب تیم ملی در مراسم 

 می باشند. اعضاء ژوری در زمان اعالم حضور و همچنین پس از اعالم حضور ورزشکاران ملزم به کنترل تجهیزات آنها می باشند.  

دقیقه قبل   15مدال برنز و یا مربیان آنها ملزم به قرار دادن تجهیزات خود در محل تعیین شده حداقل    کسبشرکت کننده در مسابقه  شکاران ت( ورز

 از برنامه آغاز مسابقه می باشند. در ادامه آنها ملزم هستند تا میدان را ترک نمایند و منتظر فراخوان ورود به خط باشند.

به بخش مربوط به  .  برای فراخوان به خط آتش در محل تیراندازی جمع شوندخود  مربیان  بهمراه  ننده در مسابقه دارای مدال  شرکت کد( تیم های  

 فرامین مسابقه فینال مندرج در وبگاه پارا تیراندازی جهانی رجوع نمائید.  

 تخصیص امتیاز تیراندازی -5-4-1

 Fنقاط تیراندازی    درنیز  د و تیم رده چهارم  نگیرمی قرار    Dو    Cتیراندازی    نقاط الف( در مسابقه کسب برنز تیم رده سوم پس از کسب سهمیه باید در  

 قرار می گیرد.   Gو 

تیم رده دوم در   گیرند و می  رار  ق  Dو    Cب( در مسابقات کسب مدال طال / نقره؛ تیم دارای رنکینگ اول پس از کسب سهمیه باید در نقاط تیراندازی  

 قرار می گیرد.   Gو  Fنقاط تیراندازی 

 امتیازدهی -6-4-1

 می باشند.  الف( کلیه شلیک های مسابقات اهداء مدال )تفنگ و تپانچه( بر اساس امتیاز بندی ده دهی 

 امتیاز کسب می نماید.   2ب( تیم دارای باالترین امتیاز ترکیبی در هر راند در مقایسه با تیم حاضر در مسابقه 

 ج( چنانچه نتایج برابر باشد آنگاه هر تیم یک امتیاز دریافت می نماید. 

 و یا بیش از آن برسد برنده مسابقه خواهد بود.  16ت( تیمی که زودتر به امتیاز 

 با هم برابر شوند آنگاه برای رفع تساوی مسابقه؛ اعضاء هر دو تیم یک شلیک دیگر خواهند داشت.    16د( چنانچه هر دو تیم حداقل در امتیاز  

 ر(  چنانچه امتیازات همچنان برابر باشد آنگاه تا زمان رفع تساوی همچنان شلیک خواهند نمود.  

 امتیازدهی در مسابقات فینال شکایت از سیستم  -7-4-1

تیراندازی را    که نوار ثبت نتایج جلو نمی رود، سرداور خطمشاهده نماید هر یک از اعضاء تیم یا مربی یا مسئول خط  الف( در زمان قلق گیری؛ چنانچه  

 ی شود. نماید. زمان قلق گیری مجددا از سر گرفته ممشکل را حل  تا دهد می متوقف کرده و به مسئول فنی دستور  

موارد ذیل اعمال   آنگاه  اگر ورزشکاری شکایت کند که هدف او کار نمی کند، یا امتیاز او را صفر نشان می دهد یا اصال امتیاز او را ثبت نمی کندب(  

 شود: می 
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آنگاه   تیرهای اضافی ثبت شد   ورزشکاری را که سیستم ثبت امتیاز وی خراب شده است به خط دیگر هدایت می نماید. چنانچهمسابقه  ژوری  داور  ج(  

اگر تیرهای اضافی زده شده ثبت نشود، مسئول خط باید اعضاء تیم را می شود.    امتیاز تیرهای اضافی محاسبه و امتیاز تیرهای زده نشده نادیده گرفته

 و ورزشکار را به خط رزرو هدایت می نماید.  از تیراندازی به هدف خراب متوقف کند 

و آماده از سرگیری مسابقه باشد آنگاه به کلیه ورزشکاران دو دقیقه برای قلق گیری نامحدود زمان اختصاص  به خط رزرو برود ت( چنانچه ورزشکاری  

 ثانیه تیراندازی نماید و مسابقه همچنان ادامه خواهد داشت.   50می یابد. ورزشکاری که موقعیت وی تغییر نموده است می تواند در مدت زمان 

 معرفی  و "ورود به خط "فرمان   -8-4-1

به و دو تیم مختلط )در مسابقه کسب مدال طال/نقره( در یک زمان وارد محل برگزاری مسابقه می شوند. دو تیم مختلط )در مسابقه کسب مدال برنز( 

آنها در جلوی محل تعیین شده برای تیراندازی محض ورود ورزشکار به محل تیراندازی گوینده وی را بهمراه مربی او به تماشاچیان معرفی می نماید. 

  . ظ می نمایندحفاعم از داور ژوری و سرداور خط آتش  رو به جمعیت تماشاچیان می ایستند. این موقعیت را تا زمان انجام معرفی کلیه شرکت کنندگان  

 و قلق گیری جایگیری -9-4-1

ثانیه فرمان   30دقیقه و  2پس از سپری شدن . سرداور "را صادر می کندزمان آماده سازی و قلقل گیری دقیقه  3"، سرداور خط فرمان دقیقه 3بعد از 

 . می نمایدصادر را  "Stop….Unload"فرمان دقیقه  3اعالم می نماید. پس از اتمام زمان را  "هیثان 30"

 دستورالعمل مسابقه دارای مدال  -5-1

 فرامین مسابقه فینال پارا تیراندازی جهانی در وبگاه پارا تیراندازی جهانی ذکر شده است.  

 اتمام مسابقه کسب مدال برنز    -1-5-1

و   "RESULTS ARE FINAL"می دهد و اعالم می نماید    "STOP … UNLOAD"به محض پایان مسابقه کسب مدال برنز سرداور خط فرمان  الف(  

     تیم برنده مدال برنز را اعالم می نماید.

 کند که دریچه تمامی اسلحه ها باز شده و پرچم ایمنی در لوله ها می باشد.  کنترلخط باید ب( داور 

 تغییر موقعیت بین مسابقات   -2-5-1

ر و  الف( ورزشکاران مسابقه کسب مدال برنز ملزم به ترک محل مسابقه برای قرار دادن تپانچه / تفنگ خود در محل ایمن مهیا شده در محوطه حضو

 د بازگردند و مسابقه کسب مدال طال / نقره را تماشا نمایند. نتوانغیاب هستند لیکن می 

 Range"دقیقه از زمان پایان مسابقه کسب مدال برنز و همچنین پس از کنترل اهداف توسط ژوری خط آنگاه سرداور خط اعالم    4پس از حداقل  ب(  

clear" ره بهمراه مربیان خود می توانند تجهیزات خود را در نقاط تیراندازی قرار می نماید و ورزشکاران شرکت کننده در مسابقه کسب مدال طال / نق

   می دهند.

 انتظار کشیدن برای فراخوان به خط می باشند.  ملزم به ترک خط و ج( آنها 

 اتمام مسابقه مدال طال / نقره  -3-5-1

طال  و تیم برنده مدال    "RESULTS ARE FINAL"می دهد و اعالم می نماید    "STOP … UNLOAD"الف( به محض اتمام مسابقه سرداور خط فرمان  

      را اعالم می نماید. و نقره
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 کند که دریچه تمامی اسلحه ها باز شده و پرچم ایمنی در لوله ها می باشد.  کنترلباید ب( مسئول خط 

مدال برنز در محوطه مسابقه همانند مسابقات انفرادی در یک خط قرار می گیرند تا اعالم رسمی شوند    برندهبهمراه  مدال طال و نقره    مدال آورانج(  

از محل   و عکس بگیرند. ورزشکاران برای عکس گرفتن می توانند تپانچه / تفنگ خود را در دست بگیرند البته بطوری که برنده مدال برنز بدون تاخیر

 ور و غیاب به آنها بپیوندد.  حض

 موسیقی و مرحله آخر  -4-5-1

 الف( در زمان مرحله مقدماتی پخش موسیقی مجاز است. 

 ب( در زمان برگزاری مسابقات دارای مدال موسیقی پخش می شود. 

 در زمان مسابقات دارای مدال توصیه این کار د و  نمی گرد مداومحمایت تماشاچیان ترغیب به ج( نماینده فنی مسئول تائید برنامه موسیقی است.  

 می گردد.

 مسائل مورد مناقشه و غیر رسمی  -5-5-1

توسط ژوری    مسائل مورد مناقشه و غیر رسمیدر مورد موضوعاتی که در قوانین فوق الذکر نیامده اند؛ اعمال می گردد.    ISSFمقررات فنی    6-17قانون  

 طبق قوانین عمومی فنی در هر مسابقه مشخص می شوند.  

 

 


