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 IPCشناي  - 1

 

 نام:  1-1

  شناخته مي شود، باشد.  " IPCشناي  "كه از اين به بعد به عنوان  "شناي كميته بين المللي پارالمپيك  "نام واحد متولي اين رشته بايد 

  حاكميت :  1- 2

مي  IPCبه عنوان يك برند  " IPCشناي  ") به عنوان مرجع جهاني متولي جنبش پارالمپيك است و  IPCكميته بين المللي پارالمپيك (

  مالحظه نماييد. IPCباشد. اطالعات بيشتر در اين خصوص را مي توانيد در كتابچه قوانين و اساسنامه 

  چشم انداز، ماموريت و اهداف: 1- 3

ذيل،  حبه شر IPC بهمراه برنامه استراتژيك شناي IPCو اساسنامه  IPCچشم انداز، ماموريت و اهداف مندرج در بخش اول كتابچه قوانين 

  به تمامي روش ها و راه هاي ممكن در سراسر جهان IPCترويج و تشويق در امر توسعه شناي  1-3-1اعمال مي گردد:

  ترويج ورزش عاري از دارو ( مواد نيروزا ) 2-3-1

  ترويج و تشويق در امر توسعه روابط بين المللي 3-3-1

  منسجم مورد نياز جهت برگزاري مسابقات شنا و نيز مسابقات شناي آب هاي آزاد.تصويب قوانين، مقررات و كالسبندي هاي  4-3-1

  IPCسازماندهي مسابقات قهرماني جهاني و ساير مسابقات شناي  5-3-1

  اعطاي تاييديه و مصوبه برگزاري مسابقات 6-3-1

  رسد.مناسب و مطلوب به نظر مي انجام ساير فعاليت هايي كه براي ترويج اين ورزش  7-3-1

  تبعيض 1- 4

  در اين خصوص اعمال مي گردد. "آيين نامه اخالق  "تحت عنوان  IPCبخش دوم كتابچه قوانين 

  زبان 1- 5

  مراجعه نماييد. IPCاساسنامه  )11( يازده پاراگرافو  IPCبايد انگليسي باشد. به بخش اول كتابچه قوانين  IPCزبان رسمي شناي 

  : IPCمسابقات مورد تاييد شناي  1- 6

  شامل موارد ذيل مي شوند: IPCمسابقات مورد تاييد شناي  

، جام  IPC، مسابقات قهرماني منطقه اي شناي  IPC: ( بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني شناي  IPCمسابقات  1-6-1

  )  Series Finalجهاني پارالمپيك، فينال سري جام جهاني يا 

  جام جهاني) چرخشي(مسابقات دوره اي يا  IPCمسابقات مصوبه  2-6-1

  ) NPC( مسابقات شناي بين المللي يا ملي مورد حمايت  IPCمسابقات مورد تاييد شناي  3-6-1
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  ): IPC  )STCكميته فني شناي  1- 7

مديريت و اجرائيات  "تحت عنوان  IPCكتابچه قوانين  اولاز بخش  2- 7، كميته فني شنا مي باشد. فصل  IPCمرجع مشورتي فني شناي 

  در اين خصوص اعمال مي گردد. "ورزشي

  ): IPC  )SFمجمع شناي  1- 8

ها داراي فعاليت گسترده در رشته شنا مي باشند كه جهت تشكيل جلسه و بحث  NPCمتشكل از نمايندگان فني نماينده  IPCمجمع شناي 

خواهد بود  NPCاليت گسترده در ورزش شنا شامل آن دسته از هاي داراي فع NPCفهرست  در خصوص توسعه اين ورزش برگزار مي گردد.

 شركت كرده باشند. IPCكه ظرف دو سال گذشته در مسابقات مورد تاييد شناي 

  چاپ قوانين و مقررات 1- 9

مي تواند آن ها را با مسئوليت خودش مجددا  NPCها بوده و هر  NPCصرفا در جهت استفاده و منافع  IPCتمامي قوانين شناي  1-9-1

متفاوت مي باشد، در اين صورت چاپ يا ترجمه نمايد با درك اين مهم كه در تمامي مواردي كه متن ترجمه شده از نظر تفسير ( با متن اصلي ) 

  نسخه انگليسي بايد پذيرفته و مالك عمل قرار گيرد.

  مجوز دريافت نمايند. IPCاين قوانين هستند، بايد از شناي ند به انتشار هر يك از ساير سازمان هايي كه عالقم 2-9-1

  

  

 IPCمقررات شناي  - 2

قوانيني كه به طور اختصاصي تعريف شده است.  2/6/1و  1/6/1قابل اجراء مي باشد، همان طور كه در بخش  IPCاين قوانين در كليه مسابقات 

 مقدم مي باشند.براي مسابقات قبلي مقرر شده، بر اين قوانين 

  مديريت مسابقات 2- 1

و  "يا جهاني World "به تنهايي بايد از حق مديريت بر مسابقات قهرماني جهاني و مسابقات مصوب برخوردار باشد. كلمات  IPCشناي  1-1-2

  در ارتباط با هر مسابقه شنا مورد استفاده قرار گيرد. IPCنبايد بدون موافقت شناي  " IPCشناي  "

 IPCمي تواند تمامي قوانين و مقررات انجام اين مسابقات را تهيه و تدوين نمايد. تمامي مقررات تدوين شده توسط شناي  IPCشناي  2-1-2

  بايد شش ماه قبل از اولين روز مسابقه مربوطه اعالم و منتشر گردد.

ور يا ساير مسئولين مسابقات محول نشده، تصميم گيري بايد در خصوص تمامي موضوعاتي كه بر اساس قوانين به سر دا IPCشناي  3-1-2

  نمايد و بايد از حق به تعويق انداختن مسابقات و ارائه دستورات بر اساس قوانين مصوب در خصوص برگزاري هر مسابقه برخوردار باشد.

صوب نمايد و بايد حداقل تعداد مسئولين ذيل را بايد در صورت لزوم نماينده فني، معاون نماينده فني را من IPC، شناي  IPCدر مسابقات  4-1-2

  جهت برگزاري مسابقات ، تعيين يا مورد تاييد قرار دهد:

  :نفر دوسرداور مسابقات 

 ناظر اتاق كنترل: يك نفر 
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  :نفر 4داوران كرال 

  (شروع كنندگان مسابقه ) نفر 2: استارترها 

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

  بازرس محل برگشت ياturns يك نفر در هر طرف از هر الين شنا ، 

  : نفر 2منشي مسابقه 

 اعالم كننده : يك نفر 

 گروه كالسبندي  مسئول كالسبندي: يك نفر و در صورت لزوم 

  بايد حداقل تعداد مسئولين به شرح ذيل را تعيين نمايد : IPCدر مسابقات مصوب ، شناي  5-1-2

 گروه كالسبندي  نماينده فني ، چهار داور كرال و در صورت لزوم 

  كالسبندي را منصوب مي نمايد و كميته برگزاري بازيها بايد تعداد  هيئتدر صورت لزوم  IPCبراي مسابقات مورد تاييد، شناي  6-1-2

  برگزاري مسابقات را به تعداد كافي تعيين نمايد.  فني مسئولين

  ) جهت مديريت بر مسابقات تعيين گردد. LOCيك كميته برگزاري محلي ( بايد ،  IPCو مسابقات مصوب  IPCبراي مسابقات  7-1-2

مسابقات شامل هماهنگي در خصوص برنامه مواد برگزاري كل ت بايد مسئولي IPCشناي  با توافق)  LOC(  مسابقهكميته برگزاري  8-1-2

  تمامي تجهيزات فني و امكانات، قبل و در خالل مسابقات را بر عهده داشته باشند. هماهنگي جهت كالسبندي ورزشكاران و نصب و اجراي مسابقه،

  مسئولين مسابقات 2- 2

و مقررات شناي كليه مسئولين بايد تصميمات خود را به صورت فردي و مستقل از يكديگر اتخاذ نمايند، مگر اين كه (آن تصميم قبال) در قوانين 

IPC  .گفته شده باشد  

  ): ATD) و معاون ( دستيار ) نماينده فني (  TDنماينده فني (  1-2-2

، از طرف IPCبا مسئوليت سرپرستي تمامي مسائل فني، برگزاري مسابقات و اجراي صحيح قوانين و مقررات شناي نماينده فني  - 1-1-2-2

  ) مي شود.نصب (انتخاب IPCكميته شناي 

    )، چنانچه انتخاب شده باشد، توسط نماينده فني مشخص مي گردد.  ATDمعاون ( دستيار ) نماينده فني (  وظايف و مسئوليت هاي 2-1-2-2

  سر داور مسابقات: 2-2-2

آن ها را تاييد نموده و  فسر داور بايد از قدرت كنترل و اختيارات كامل بر تمامي كادر فني مسابقات برخوردار باشد. ماموريت ها و وظاي 1-2-2-2

ن و در ارتباط با تمامي جنبه هاي خاص يا مقررات در خالل جلسات مسابقه، دستورالعمل هاي الزم را به آن ها بدهد. سرداور بايد تمامي قواني

اردي كه حل و فصل يك در مورا به مورد اجرا بگذارد و در خصوص تمامي سئواالت مربوط به اجراي واقعي مسابقات،  IPCمقررات فني شناي 

  لحاظ نشده، تصميم گيري نمايد. IPCشناي موضوع در قوانين و مقررات 

رعايت مي شوند و بايد در  IPCشناي  و مقررات سر داور مي تواند در هر مرحله از مسابقه مداخله نمايد تا تضمين كند كه قوانين 2-2-2-2

  خصوص تمامي اعتراضات فني مرتبط با مسابقات در جريان، تصميم گيري و اعمال رأي نمايد. 
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در مواردي كه از داوران خط پايان بدون سه ساعت ديجيتال استفاده مي شود، سر داور بايد مكان هاي استقرار اين داوران را در صورت  3-2-2-2

صورت موجود بودن تجهيزات داوري اتوماتيك در خطوط مسابقه، در خصوص نحوه استفاده از آن ها بايد بر اساس ماده لزوم مشخص نمايد. در 

  مشورت هاي الزم صورت گيرد. 16-2

تقر مي براي برگزاري هر جلسه از مسابقه مس ،سرداور بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامي داوران مورد نياز در پست هاي مربوطه خود - 4-2-2-2

نفرات جايگزين را براي هر يك از داوراني كه غايب هستند، قادر به انجام وظايف خود نمي باشند يا ناكارآمد تشخيص داده مي  بايدباشند. سرداور 

  مايد. سر داور مي تواند داوران ( كادر ) اضافي را در صورت نياز تعيين و منصوب نمايد.نشوند، تعيين 

كه شخصا توسط خود وي ( خود سر داور )  IPCو مقررات شناي  به دليل هر مورد تخطي از قوانينهر شناگري را سر داور بايد  5-2-2-2

ده شده، از دور مسابقه حذف نمايد. سر داور همچنين مي تواند هر شناگري را كه به دليل تخطي از قوانين كه توسط ساير داوران به وي همشا

  مايد.گزارش شده را از دور مسابقه حذف ن

  ناظر اتاق كنترل: 3-2-2

ناظر مسئول صحت و درستي استارت و ليست هاي نتايج ( شامل موارد انصراف به داليل پزشكي ، رد صالحيت يا اخراج از دور مسابقه  1-3-2-2

  ) مي باشد.ورزشي يج اعتراضات ، تغيير كالسا، نت

  نظارت نمايد.اورهد  سيستم ضبط وقت گيري ويدئويي ناظر بايد بر روي عمليات زمان سنجي اتوماتيك شامل  2-3-2-2

  ناظر ، مسئول كنترل نتايج خروجي چاپي از كامپيوتر مي باشد. 3-3-2-2

 ان ها خيزهاي ( حركات ) زود هنگام در مواد امدادي ( تيمي ) و گزارش نمودنگزارش تعويض در مواد امدادي و ناظر مسئول كنترل  - 4-3-2-2

  مي باشد. به سر داور مسابقات

  ناظر مسئول بازنگري سيستم سيستم ضبط وقت گيري ويدئويي  اورهد مي باشد تا تاييد كند خيزش زودهنگام اتفاق افتاده يا خير.  5-3-2-2

  كند. ناظر، در صورت نياز، مسئول تهيه ليست از شناگراني است كه نتوانستند شنا كنند، بدون آن كه مدرك كناره گيري پزشكي ارائه  6-3-2-2

  استارتر 4-2-2

) تازمان شروع مسابقه ، تحت كنترل 3-1-1سر داور آن ها را به وي واگذار مي نمايد ( ماده استارتر بايد شناگران را از زماني كه  - 1-4-2-2

      داده شود.  3-1دستور استارت بايد بر طبق ماده داشته باشد. 

  موارد تخطي از قوانين ) در خالل استارت را به سر داور مسابقات گزارش نمايد.استارتر بايد تمامي موارد بي نظمي (  2-4-2-2

برخوردار باشد كه اين اختيار صرفا منوط به تصميم سر داور مي  تاستارتر بايد از حق تصميم گيري در خصوص درست بودن استار 3-4-2-2

  باشد.

  منشي مسابقه: 5-2-2

  بل از هر مسابقه گردهم آورد.منشي مسابقه بايد شناگران را ق 1-5-2-2

شنا و يا عدم حضور  (پوشش) مقررات مربوط به لباس ضمنشي مسابقه بايد هر مورد تخطي از قوانين در ارتباط با درج تبليغات، نق 2-5-2-2

  شناگر در محل مسابقه، پس از درج نام وي در ليست استارت، را به سر داور گزارش دهد.
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  ): turns) داوران برگشت (سر بازرس ( سرپرست  6-2-2

سرپرست داوران برگشت ها ( سر بازرس ) بايد اطمينان حاصل نمايد كه بازرسان ( داوران برگشت ) به وظايف خود در خالل مسابقه  1-6-2-2

  عمل مي نمايد.

) دريافت نمايد. در صورت بروز هر گونه  turnsداوران برگشت ها (از سرپرست داوران برگشت ها ( سر بازرس ) بايد گزارشات را  2-6-2-2

  تخطي از قوانين ، مراتب بايد فورا به سر داور مسابقات گزارش گردد.

  ): turnsداور برگشت ( 7-2-2

  براي هر الين ( خط ) در دو طرف ( هر منتهي اليه ) استخر ، بايد يك داور برگشت تعيين شود. 1-7-2-2

آخرين و استارت از زمان شروع دور زدن  شناگران قوانين كرال ( حركات ) مربوط بههمه د نبرگشت بايد كنترل نماي انداوريك از هر  2-7-2-2

با اولين حركت ( كرال) دست صورت و قبل از پايان مسابقه و لمس انتهاي خط رعايت نمايند كه اين كار  پس از دور زدن را حركت (كرال) دست  

د شناگران از قوانين مربوط به شروع و پايان حركت (كرال) نبرگشت در محل استارت و در انتهاي استخر بايد اطمينان حاصل نماي انداور مي گيرد.

   دست تبعيت مي نمايند. 

( هر  lapsمتر ، هر داور برگشت مستقر در محل دور زدن شناگر ( در دو طرف استخر ) بايد تعداد  1500متر و  800در مواد انفرادي  3-7-2-2

هاي باقيمانده كه بايد طي نمايد، با نشان دادن  lapمورد طي كردن طول استخر ) توسط شناگر در خط خود را ثبت نموده و شناگر را از تعداد 

  ، مطلع نمايد. مي توان براي اين كار از تجهيزات نيمه الكترونيك شامل نمايش از زير آب استفاده كرد. lapكارتهاي 

متر ، در زماني كه شناگر در الين ( خط ) خود مي بايست دوبار به  1500متر و  800داور برگشت مستقر در محل استارت، در مواد هر  4-7-2-2

ز متر طول استخر را شنا كند تا به پايان مسابقه خود برسد، بايد يك عالمت هشدار به اين ورزشكار بدهد. اين عالمت هشدار مي تواند بعد ا 5اضافه 

  اين عالمت هشدار مي تواند به صورت سوت زدن يا زنگ باشد.متر روي طناب الين رسيد، تكرار گردد.  5دن تا زماني كه شناگر به عالمت دور ز

متر كه مشكالت شنوايي دارند ( ناشنوا هستند) داور برگشت بايد از  1500متر و  800در خصوص آن دسته از شناگران در مواد  2- 1-4-7-2

  عالمت قابل رويت استفاده نمايد تا به شناگران نشان دهد كه تا پايان مسابقه خود بايد دوبار طول استخر را طي نمايند.يك وسيله يا 

متر زماني كه شناگر مي بايست دوبار  1500متر و  800در خصوص آن دسته از شناگران داراي مشكالت شنوايي و بينايي در مواد  2- 2-4-7-2

)  tapperتخر را شنا كند تا به پايان مسابقه برسد، در اين هنگام داور برگشت بايد اين موضوع را به فرد عالمت دهنده ( متر طول اس 15به اضافه 

در حال شروع شناي طول استخر براي دو بار نهايي  به شناگران خاطر نشان كنداست كه  tapper اعالم كند. اين بر عهده فرد عالمت دهنده يا 

  د. نمي باش

داوران برگشت بايد هر مورد خطا را در قالب كارت هاي امضاء شده حاوي جزييات ماده مسابقه ، شماره الين ( خط ) و نوع خطا را به  5-7-2-2

  سرپرست داوران برگشت ( سر بازرس ) گزارش نمايند.

  ( استيل ): stroke داوران 8-2-2

  ( استيل ) بايد براي هر طرف از استخر تعيين شوند. strokeداوران  1-8-2-2
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تعيين شده براي هر ماده رعايت مي شوند و بايد براي ( استيل ) بايد كنترل نمايد كه قوانين مربوط به سبك شناي  strokeهر داور  2-8-2-2

  كمك به داوران برگشت، بر برگشت ها يا دور زدن هاي شناگران نظارت داشته باشد.

( استيل ) بايد هر مورد خطا را در قالب كارت هاي امضاء شده حاوي اطالعات مربوط به مسابقه، شماره خط و نوع  strokeداوران  3-8-2-2

  خطا را به سر داور مسابقه گزارش نمايند.

  مسئول وقت نگهدارها: 9-2-2

قت نگهدارها و خطوطي كه هر يك از آن ها مسئوليت آن مسئول وقت نگهدارها بايد محل هاي نشستن ( استقرار ) را براي تمامي و 1-9-2-2

  خط را بر عهده خواهند داشت مشخص نمايد.

مسئول وقت نگهدارها بايد يك كارت نشان دهنده تايم ثبت شده را از هر وقت نگهدار جمع آوري نمايد و در صورت لزوم ساعت هاي  2-9-2-2

  آن ها را كنترل و بازرسي نمايد.

يا مورد بازبيني و كنترل قرار دهد و آن را به سر داور  ،قت نگهدارها بايد تايم رسمي را روي كارت مربوط به هر خط ثبتمسئول و 3-9-2-2

  مسابقه گزارش نمايد.

در صورتيكه فقط يك وقت نگهدار براي هر الين وجود دارد، يك وقت نگهدار اضافي بايد در صورت خراب بودن يك ساعت ( تايمر)   2-2-9-4

stopwatch   .تعيين گردد. عالوه بر اين، اين داور وقت نگهدار بايد هميشه تايم برنده هر دور را ثبت نمايد  

  وقت نگهدارها: 10-2-2

  ثبت نمايد. 2-16-1هر وقت نگهدار بايد تايم شناگر خط مربوط به خود را بر طبق ماده  1-10-2-2

با عالمت شروع مسابقه، استارت نمايد و هنگامي كه شناگر مستقر در خط مربوط به وقت  هر وقت نگهدار بايد ساعت خود را همزمان 2-10-2-2

دارها دستور دهد تا در مواد باالتر از هبه پايان رساند ، ساعت خود را متوقف نمايد. مسئول وقت نگهدارها مي تواند به وقت نگنگهدار ، مسابقه اش را 

  هاي ) مياني ثبت نمايند.متر ، تايم ها را در فواصل ( مسافت  100

بالفاصله پس از مسابقه ، وقت نگهدارها در هر الين بايد تايم هاي مندرج در ساعت هاي خود را در كارت مربوطه ثبت نمايند و آن را  3-10-2-2

ا بايد همزمان با سوت كوتاه به مسئول وقت نگهدارها تحويل دهند و در صورت تقاضا، ساعت هاي خود را جهت بازرسي ارائه نمايند. وقت نگهداره

  اعالم كننده مسابقه بعدي مي باشند، ساعت هاي خود را پاك ( صفر ) نمايند.سرداور كه 

  در صورت نياز پايان: ان خطداور -11-2

  پس از هر مسابقه ، داوران پايان بايد مقام ( جايگاه ) شناگران را به سر داور مسابقه گزارش نمايند. 1-11-2-2

  :يكالسبند هيئتكالسبند و سر  12-2-2

  به تفصيل بيان شده است.  IPCقوانين و مقررات كالسبندي شناي بخش كالسبندي در  هيئتوظايف و مسئوليت هاي  1-12-2-2

  :مسئول اعالم  13-2-2

تا اطمينان حاصل  داردتحت نظارت مسئول فني  تنظيم نوع حركات مسابقه راتهيه و  وظيفه هماهنگي كلي ثبت زمان،مسئول اعالم   1-13-2-2

   د.  نانجام مي شو فعاليتها طبق برنامه زمانبندي شدهشود 
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  شرايط انتخاب ورزشكاران: 2- 3

 3-1در خصوص مليت ورزشكاران در فصل  IPCدر خصوص مليت را رعايت نمايند. اين سياست  IPCتمامي ورزشكاران بايد سياست  1-3-2

  درج شده است.  IPC از بخش دوم كتابچه

در خصوص اعطاي گواهي  IPC، تمامي ورزشكاران بايد بر اساس سياست  IPCو مسابقات مصوب ( مورد تاييد )  IPCدر مسابقات  2-3-2

و  ا باشند.)را دار IPCدريافت نمايند. ( جهت شركت در اين مسابقات بايد گواهي نامه شناي  IPCنامه به ورزشكاران، گواهي نامه خود را از شناي 

  داشته باشد. را ) سال كامل 12دسامبر سال برگزاري مسابقه دوازده ( 31حداقل تا تاريخ 

طبق قوانين و مقررات بين المللي باشند.  يك كالس ورزشي، تمامي ورزشكاران بايد داراي  IPCو مسابقات مصوب  IPCدر مسابقات  3-3-2

بايد قبل از شروع مسابقه ، كالسبندي بين  Rو ورزشكاران داراي وضعيت كالسبندي  )  Nجديد ( ورزشكاران داراي وضعيت كالس ،  IPCشناي 

اختصاص كالس ورزشي به شناگران و وضعيت كالس ورزشي آن ها را  IPCالمللي دريافت نمايند ( از نظر بين المللي كالسبندي شوند .) شناي 

  درج شده اند. IPCكالسبندي شناي  قوانين و مقرراتبوط به كالسبندي در مشخص مي نمايد. كليه دستورالعمل ها و الزامات مر

ثبت نام مي كند، (در حقيقت) اعالم مي كند اين شناگر  IPCو مسابقات مصوب  IPCشناگري را در يك مسابقه  NPCزماني كه يك  4-3-2

   .شده اندمناسب شركت در اين رقابت ها تشخيص داده واجد شرايط مي باشد و 

چنانچه در مسابقه اي شناگر مريض يا مجروح شد، اين مسئوليت پزشك تيم خود او است كه تصميم بگيرد ورزشكار به مسابقه ادامه دهد  5-3-2

ر پزشك تيم مبني بر مجوز ادامه مسابقه توسط شناگر وجود نداشته باشد، شناگر نمي تواند ديا به مسابقه باز گردد (؟). زماني كه تاييديه مكتوب 

دريافت كند كه بر اساس آن چنانچه هرگونه جراحت  IPCكميته برگزاري يك فرم سلب مسئوليت براي خود و مسابقه شركت كند مگر آن كه 

سلب مسئوليت شود. تهيه اين فرم سلب مسئوليت بر عهده  IPCبيشتر يا وخامت بيماري براي ورزشكار رخ داد، به طور قانوني از كميته برگزاري و 

  برگزاري نيست. كميته

سر داور مسئول جلوگيري شركت در مسابقه درباره ورزشكاراني است كه، به عقيده او، به خطر مي افتند، همچنين زماني كه سالمت ديگر 

  ورزشكاران، مسئولين و ناظران به خطر مي افتد، بدون در نظر گرفتن اين كه ورزشكار تاييديه كتبي پزشك تيم را دارد يا خير.

وظايف خود را به ديگر افراد هم سطح خود واگذار كرده باشد، و اين افراد تابع كامل دستورات پزشك تيم پزشك تيم حضور نداشته باشد و  چنانچه

در  كت كند.باشند، (در چنين موقعيتي) سر داور مي تواند تاييديه كتبي اين افراد را نيز قبول كند مبني بر اين كه ورزشكار مي تواند در مسابقه شر

  اتخاذ اين تصميم سر داور مختار مي باشد.

     د.   در تمامي زمان ها سالمت ورزشكاران، مسئولين و تماشاگران در اولويت مي باشد. نتايج مسابقه هرگز نبايد بر چنين تصميماتي تاثير بگذار

  معيارهاي ثبت نام و چارچوب ( فرمت مسابقات): 2- 4

، ليست مواد مسابقه و ... ) بايد در مستندات  )MQS( ، حداقل استاندارد انتخاب NPCمعيارهاي ثبت نام ( تعداد ورزشكاران به ازاي هر  1-4-2

  مربوط به يك مسابقه تعريف شود. فنيو مدارك 

  سه چارچوب ( فرمت ) مسابقات امكان پذير مي باشند: 2-4-2
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(در آن) ) بوده و MQSكه براي يك كالس ورزشي انفرادي و تنها داراي يك حداقل استاندارد انتخاب (ماده كالسي انفرادي: ماده اي  1-2-4-2

  يك ست از مدال اهداء مي شود.

: كه در اصل براي يك كالس ورزشي است، اما طبق مدارك فني مي توان ديگر كالس هاي ورزشي را به آن ماده كالس انفرادي 2-2-4-2

بر اساس تايم ( زمان به دست آمده ) يا امتياز به دست  ) مخصوص به خود را  دارد. MQSشي حداقل استاندارد انتخاب (اضافه كرد. هر كالس ورز

  مدال ها توزيع مي گردد. آمده

: ماده اي كه مربوط به كالس هاي ورزشي چندگانه است و هر كالس (بر اساس مدارك فني منتشر شده) حداقل ماده كالسي چندگانه 3-2-4-2

  مدال ها بر اساس هر كالس ورزشي توزيع مي گردد.) مخصوص به خود را دارد. MQSاستاندارد انتخاب (

تعداد ثبت نام ، هر گاه ماده اي در برنامه مسابقه گنجانده نشده باشد و يا  S13و  S10  ،SB9به استثناي شركت كنندگان كالسهاي   3-4-2

( سبك شنا ) و  كرالها در يك ماده كمتر از تعداد مورد نياز  باشد، در اين صورت اين شناگران طبق مستندات فني مسابقه امكان ثبت نام در همان 

)، كالس ورزشي خود را  كالس باالتر را در صورت موجود بودن، دارند. شناگر براي شركت در اين ماده ( كالس باالتريك همان ماده ( مسافت ) در 

  همچنان حفظ مي كند ( با كالس اصلي خود مسابقه مي دهد ).

  :) MQSحداقل استانداردهاي انتخاب (  2- 5

  منتشر خواهد شد. فنيتعريف شده و در مدارك و مستندات  IPCحداقل استانداردهاي انتخاب براي مسابقات مهم توسط شناي  1-5-2

ورداري از شرايط انتخاب و شركت در مسابقات، بايد به حداقل استاندارد انتخاب تعيين شده دست پيدا كنند، به تمامي شناگران جهت برخ 2-5-2

  كارت صورت مي گيرد. داستثناء مواردي كه ثبت نام بر اساس وايل

مورد تاييد و اعالم قرار خواهد گرفت و فقط مي توان آن ها را در مسابقات  IPCتايم هاي انتخاب ( ركوردهاي انتخاب ) توسط شناي  3-5-2

  به دست آورد. IPCشناي  تصويبمورد 

حداقل استاندارد انتخاب تعيين شده ( تايم ) ، بايد به  long courseرقابت در مسابقات مسير طوالني ( امكان يك شناگر به منظور  4-5-2

  ) دست يافته باشد. long courseمتر طول (  50تخر مورد تاييد داراي انتخابي تعيين شده ) در يك اس

متري  25) بايد به تايم انتخابي تعيين شده در يك استخر  short courseرقابت در مسابقات مسير كوتاه ( امكان يك شناگر به منظور  5-5-2

      يافته باشد.)  دست  long courseمتري (  50) يا استخر  short course( مورد تاييد 

  د ثبت نام شده بدست آورد، الزم را در ماده (مواد) جدي MQSتغيير در كالس ورزشكار منجر به آن شود كه شناگر نتواند  هرگاه  6-5-2

( مي تواند در مسابقه شركت  نبايد از شركت ورزشكار در آن مسابقات ممانعت گردد. ،به استثناي بازيهاي پارالمپيك و يا مسابقات قهرماني جهاني

  نمايد.) 

تغيير در كالس منجر به آن شود كه حداكثر تعداد شركت كننده هاي هر يك از كميته هاي ملي پارالمپيك در يك ماده و كالس  هر گاه  7-5-2

گران خود به ميزان كافي را براي رعايت مي بايست تعداد شناپارالمپيك  آنچه كه در مستندات فني آمده است فراتر رود، سرپرست تيم كميته ملياز 

  قوانين و مستندات فني از مسابقه كنار بگذارد. 

  ها انصراف -2- 6
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پس از ارسال فرم ورودي (ثبت نام) نهايي و يا مسابقات مصوبه  IPCانصراف پزشكي، تنها انصراف ممكن (مجاز) از يك مسابقه شناي  -1-6-2

  باشد. مي

دقيقه قبل از شروع مسابقه گزارش شود. انصراف پزشكي بايد  30هاي پزشكي بايد قاعدتاً حداكثر تا  در زمان برگزاري مسابقه، انصراف -2-6-2

كه از سوي پزشك تيم يا مسئول پزشكي مسابقات مورد تأييد قرار  IPCبا استفاده از فرم رسمي شناي طبق آنچه در جلسه فني گفته مي شود و 

  ته، تحويل داده شود.گرف

باشد. ورزشكار مربوطه تا زمان پرداخت اين جريمه، از شركت در مسابقات بعدي (مواد  يورو مي 50معادل  2-6- 1جريمة تخطي از مادة  -3-6-2

  بعدي) كنار گذاشته خواهد شد.

  نبايد مشمول اين جريمه شود. 2-5-7ماده  ناشي ازموارد انصراف  -4-6-2

  ) مسابقات (دورهاي) مقدماتي و فينال:seedingگروهبندي ( -2- 7

  ) ذيل باشد:seedingپاية (مبناي) شروع براي تمامي مواد در تمامي مسابقات بايد براساس گروهبندي (

  )Heatsدورهاي مقدماتي ( -1-7-2

بايد ارائه شود. جايگاه (رتبه) شناگران بهترين تايم انتخابي تمامي شركت كنندگان در دورة زماني انتخاب مربوط به يك مسابقة خاص  - 1-1-7-2

  داراي تايم مشابه بايد براساس قرعه كشي مشخص شود.

  شناگران بايد به صورت ذيل در دورهاي مقدماتي قرار گيرند: - 2-1-7-2

فقط بايد به صورت به صورت يك فينال مستقيم تنظيم گردد و مسابقه ) وجود دارد، اين دور بايد heatاگر يك دور مقدماتي ( -2- 1-2-1-7

  فينال برگزار شود.

اگر مسابقه در دو دور برگزار مي گردد، سريع ترين شناگر بايد در گروه دوم ( به عنوان سر گروه دوم ) چيده شود، شناگر دوم ( داراي  2- 2-2-1-7

  عدي در گروه اول و ...ركورد زماني بعدي ) بايد به عنوان سر گروه اول قرار گيرد، شناگر بعدي در گروه دوم ، شناگر ب

سريع ترين شناگر بايد به عنوان سر گروه سوم چيده  متر، 1500و  800، 400به استثناي مواد  اگر مسابقه در سه دور انجام شود، 2- 3-2-1-7

يد در گروه سوم، پنجمين شناگر شود ، شناگر بعدي ( از نظر ركورد زماني ) بايد در گروه دوم، شناگر بعدي در گروه اول قرار گيرد. چهارمين شناگر با

  ، هفتمين شناگر در گروه سوم و ...قرار گيرد.بايد در گروه دوم و ششمين شناگر در گروه اول 

شناگران در سه گروه آخر بايد بر متر،  1500و  800، 400به استثناي مواد اگر مسابقه در چهار گروه يا بيشتر برگزار مي گردد،  2- 4-2-1-7

فوق چيده شوند. دور قبل از سه دوره آخر بايد شامل شناگران ( داراي ركورد زماني ) بعد از شناگران سه دور آخر فوق  2-7-1-2-3طبق ماده 

چهار دور ) باشد و .... الين هاي شنا بايد  الذكر باشند. دور قبل از چهار دور آخر بايد شامل سريعترين شناگران بعدي ( داراي ركورد زماني بعد از آن

  ذيل به شناگران اختصاص داده شود. 2-7- 1-3به ترتيب نزولي تايم هاي ارائه شده در هر دوره ، بر طبق الگوي مندرج در ماده 

  ق چيده شوند.  فو 2-7-1-2-2) دور پاياني آن ماده بايد طبق ماده 2متر، دو ( 1500و  800، 400براي مواد مواد   -2- 5-2-1-7

ند دور در يك ماده وجود داشته باشند، حداقل سه شناگر بايد در هر دور مقدماتي حضور داشته باشند ، چاستثناء: در صورتي كه دو يا  2- 6-2-1-7

  شود. اما هر گونه انصراف هاي ( كناره گيري هاي ) بعدي ممكن است منجر به كاهش تعداد شناگران در چنين دوري به كمتر سه نفر
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متر  1500متر و  800در صورتي كه استخر ده اليني ( ده خطي ) در دسترس باشد و براي مقام هشتم در دورهاي مربوط به مواد  2- 7-2-1-7

( به ورزشكاران داراي تايم يكسان )  9و خط  8براي قرعه كشي جهت اختصاص  خط  9شناي آزاد ، تايم هاي يكساني بر جاي گذاشته شوند، خط 

و صفر  جهت قرعه كشي براي اختصاص  9استفاده خواهد شد. در صورتي كه سه ورزشكار داراي تايم هاي يكسان براي مقام هشتم باشند، خط 

  و صفر ( به سه ورزشكار داراي تايم هاي يكسان ) مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 9و  8خط 

  اعمال خواهد شد. 2-7-2-3اشد، ماده در صورتي كه يك استخر ده اليني در دسترس نب 2- 8-2-1-7

  شناگران بايد بر اساس دستور العمل ذيل در خطوط شنا قرار گيرند: 3-1-7-2

متري ، چنانچه تعداد خطوط استخر فرد باشد ، شناگر يا تيم سريع تر در خط وسط قرار  50متر در يك استخر  50به استثناء مواد  -2- 1-3-1-7

قرار مي گيرند ( الين شماره  4يا  3الين ( خط ) داشته باشد ، شناگر يا تيم سريع تر به ترتيب در خطوط  8يا  6اي مي گيرد و چنانچه استخر دار

در صورت استفاده از استخر ده خطي ( ده اليني ) ، يك در سمت راست استخر به هنگام ايستادن به طرف مسير استخر از محل استارت مي باشد . 

اول در نظر گرفته مي شود) در استخرهاي ده خطي ، سريعترين شناگر بايد در خط چهار قرار گيرد. شناگر بعدي داراي  الين صفر به عنوان الين

به صورت يك در ميان ( متناوب ) در سمت راست و چپ سريعترين تايم بايد دست چپ وي قرار گيرد و ساير شناگران بايد بر طبق تايم ارائه شده 

  ، به وسيله قرعه كشي مشخص شوند. ينان داراي تايم هاي مشابه بايد بر اساس الگوي پيشقرار گيرند. خطوط شناگر

متري برگزار مي گردند ، اين مواد مي توانند بنا به صالحديد كميته برگزاري محلي  50متر در يك استخر  50در صورتي كه مواد  2- 2-3-1-7

معمولي به طرف محل برگشت دور طرف ديگر استخر يا از محل برگشت به طرف محل استارت با تاييد نماينده فني مسابقات يا از محل استارت 

قعيت استارتر و غيره دارد ). كميته برگزاري محلي بايد تصميم خود را قبل از شروع انجام شوند. ( اين بستگي به وجود تجهيزات داوري اتوماتيك ، مو

ين كه چه ماده اي برگزار مي گردد، شناگران بايد در همان الين هايي قرار گيرند كه در صورت شروع بقه به اطالع شناگران برساند. صرفنظر از اامس

ايد بر و پايان مسابقه از لبه استارت در همان الين ها چيده مي شوند. ( صرفنظر از نحوه انجام مسابقه ، چينش ورزشكاران در الين هاي استخر ب

  استارت باشد). مبناي شروع مسابقه از لبه ( محل ) 

  مسابقات فينال: 2-7-2

  فوق الذكر اختصاص داده مي شود. 2-7-1-3در صورتي كه دورهاي مقدماتي مورد نياز نباشد، خطوط استخر بايد بر طبق ماده  1-2-7-2

اي به دست آمده در اين بر مبناي تايم ه 2-7-1-3در صورتي كه دورهاي انفرادي برگزار شده اند، خطوط استخر بايد بر طبق ماده  2-2-7-2

  دورهاي مقدماتي ، اختصاص داده شود.

در صورتي كه شناگران از يك دور مقدماتي يا از دورهاي مقدماتي مختلف، داراي تايم هاي يكسان ثبت شده تا يك صدم ثانيه براي  3-2-7-2

حذفي برگزار شود تا مشخص گردد كه كدام ورزشكار بايد به مسابقه مقام هشتم / دهم در صورت استفاده از خطوط هشت يا ده باشند، بايد يك دور 

ندند، برگزار افينال راه يابد. اين مسابقه حذفي بايد حداكثر تا يك ساعت بعد از اين كه تمامي شناگران ذيربط مسابقه مقدماتي خود را به پايان رس

يگر بايد مجددا برگزار شود. در صورتي كه تايم هاي مساوي ثبت شود، شود. چنانچه باز هم تايم هاي يكساني به دست آيد، يك دور مسابقه حذفي د

  در صورت تقاضا، يك مسابقه حذفي براي مشخص كردن رزروهاي اول و دوم برگزار خواهد شد. 
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اتاق  اولين خود، به مسابقهدقيقه قبل از شروع  20براي دورهاي مقدماتي و فينال، شناگران (شامل افراد رزرو در فينال) بايد حداكثر تا  3-7-2

  پس از بازرسي، شناگران مي توانند تا آخرين اتاق عالم پيش روند (ادامه دهند). اعالم مراجعه نمايند.

در صورتي كه يك يا چند شناگر از يك ماده ( مسابقه ) فينال كناره گيري نمايند يا موفق به حضور در اين مسابقه نشوند، ورزشكاران  4-7-2

تيب تايم هاي پايان ( اتمام ) در دورهاي مقدماتي ليست شده اند، در اين مسابقه فينال شركت خواهند كرد. ورزشكاران در اين ماده رزروي كه به تر

  تغييرات يا تعويض ها صادر شود.ممكن است مجددا چيده شوند و سپس برگه هاي ضميمه اي بايد همراه با جزئيات 

  مواد مسابقه و برنامه مواد: 2- 8

  مواد براي هر مسابقه را از ليست مواد ذيل انتخاب خواهد كرد:  IPCشناي  1-8-2

  

 مواد انفرادي
 S1-13  آزاد  متر 50

  S1-14  آزاد  متر 100
 S1-5 , S14  آزاد  متر 200

 S6-14  آزاد  متر 400

  S1-2  كرال پشت  متر 50

  S1-14  كرال پشت  متر 100

 SB1-3  كرال سينه (قورباغه )  متر 50

 SB4-14  كرال سينه (قورباغه )  متر 100

 S2-7  پروانه  متر 50

 S8-14  پروانه  متر 100

 (فقط مسير كوتاه بدون شناي پروانه) SM1-SM4  مختلط انفرادي  متر 75
  ( فقط مسير كوتاه ) SM54-13  مختلط انفرادي  متر 100
  ( به غير از شناي پروانه ) SM1-4 مختلط انفرادي  متر 150
 SM5-14 مختلط انفرادي  متر 200

  مراجعه نماييد )3-7-7و3-7-6مواد تيمي (به قانون

  S1-10امتياز براي كالس  20حداكثر  آزاد  متر 4×50

  S1-10امتياز براي كالس  34و حداكثر  S14 آزاد  متر 4×100

  S1-10امتياز براي كالس  20حداكثر  مختلط  متر 4×50

  S1-10امتياز براي كالس  34و حداكثر  S14 مختلط  متر 4×100
  S11-13امتياز براي  49حداكثر  آزاد  متر 4×100

  S11-13امتياز براي  49حداكثر  مختلط  متر 4×100

 براي آب آزاد:
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   S11-13و  S1-10كيلومتر در آب هاي آزاد براي كالس  5ماده 
  

زمانيكه معيارهاي مشخص شده در  امكان تغيير دارد.نهايي تائيد ثبت نام تكميل و ليست مواد و برنامه نهايي يك مسابقه تنها تا قبل از  2-8-2

   مستندات و قوانين فني در كالسبندي قبل از مسابقات، برآورده و رعايت گردند، لحاظ شده باشند. 

حق افزودن مواد داراي  IPC كميته شناي د،نشرايط الزم مندرج در مستندات فني مشخص شده طبق كالسبندي قبل از مسابقه برآورده شو هرگاه

  براي خود محفوظ مدال به برنامه را 

   دارد.    مي 

  يك دوره چهار ساله براي مسابقات قهرماني به شرح ذيل پذيرفته و اعمال خواهد شد: 3-8-2

 ) متر ) 50سال اول : مسابقات قهرماني جهاني 

 مي باشد.)   به جز در مواردي كه اين مسابقات در بازي هاي منطقه اي ( متر) 50( منطقه اي سال دوم : مسابقات قهرماني 

  ترم 50(جهاني سال سوم : مسابقات قهرماني( 

 سال چهارم: بازي هاي پارالمپيك 

  رد صالحيت ( حذف از دور مسابقات ): 2- 9

  از دور مسابقات حذف شوند. آن دسته از ورزشكاراني كه از هر يك از قوانين و مقررات شنا تخطي مي نمايند، بايد 1-9-2

اگر يك ورزشكار در صورت تقاضاي مرجع ذيربط ، در كالسبندي يا يك جلسه رسيدگي به اعتراض كالسبندي حضور پيدا نكند، بايد از  2-9-2

  شود. فمسابقات حذ

رسمي ثبت شود ( هيچ تايمي يا مقامي  چنانچه يك شناگر در خالل يا بعد از مسابقه در يك ماده حذف شود، اين حذف وي بايد در نتايج 3-9-2

  .)نبايد براي وي ثبت يا اعالم گردد

  

  اعتراضات فني : 2- 10

  امكان انجام اعتراضات فني در موارد ذيل وجود دارد: 1-10-2

 مربوط به برگزاري مسابقه رعايت نشود. IPCشناي  در صورتي كه قوانين و مقررات -1

 وجود هيچ اعتراضي نبايد بر عليه تصميمات درست و قانوني صورت گيرد.اعتراض بر عليه تصميمات داور ، با اين  -2

 در صورتي كه ساير شرايط ( وضعيت ) مسابقات و / يا ورزشكاران را به مخاطره بيندازد  -3

  اعتراضات فني بايد به مراجع ذيل تحويل داده شود: 2-10-2

 به سرداور مسابقات 

  به صورت كتبي در قالب فرم رسمي شنايIPC 

 قط توسط مدير يا مسئول تيم مربوطهف 
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  يورو 150به همراه مبلغ وديعه معادل 

  دقيقه بعد از انتشار نتايج رسمي 30ظرف 

( چنانچه افراد يا تيم ها قبل از شروع  چنانچه شرايط منجر به يك اعتراض بالقوه ( احتمالي ) قبل از شروع مسابقه مشخص گردند 3-10-2

 اعتراض شوند ) ، اين اعتراض بايد قبل از اين كه عالمت استارت مسابقه داده شود، ارائه گردد.مسابقه متوجه شرايط انجام 

كليه اعتراضات بايد توسط سر داور مسابقات مورد بررسي قرار گيرد. چنانچه اعتراض رد شود، سرداور بايد داليل اين تصميم خود را اعالم  4-10-2

ارائه شود و تصميم اتخاذ شده بايد به مدير تيم  فرمباشد. يك نسخه از اين  IPCقالب فرم رسمي شناي  كند. اين تصميم بايد به صورت مكتوب در

  زمان اعالم حكم بايد در فرم اعتراض ثبت شود.  شود. نيز به وي اعالم

باقي  IPCيرد، مبلغ وديعه نزد شناي چنانچه اعتراض مورد قبول واقع شود ، مبلغ وديعه بايد مسترد شود. اگر اعتراض مورد قبول قرار نگ 5-10-2

  خواهد ماند.

  هيئت داوري فني تجديد نظر: 6-10-2

دقيقه پس از اعالم حكم  30امكان درخواست تجديد نظر در مورد تصميم گرفته شده وجود دارد و چنين درخواستي بايد در مدت زمان  1-6-10-2

  داده شود:به اشكال زير  داوريبه هيئت 

  الف: اعالم رسمي نتيجه تغيير يافته يك ماده كه بدليل تصميم داور بوده است و يا  

   به افرادي كه اعتراض نموده اند اعالم مي شود.    داوراز به نمايندگي داور و يا  رشناسي داده شدهنظر كادر زماني كه تغييري در نتيجه انجام نگيرد، ب: 

، بهمراه امضاي مدير تيم كميته ملي IPCدرخواست تجديد نظر بايد بصورت مكتوب در فرم رسمي درخواست تجديد نظر شناي  2-6-10-2

 رد درخواست در صورت ) يورو و يا معادل اين مبلغ طبق واحد پول رايج كشور محل برگزاري مسابقه باشد.200پارالمپيك و پرداخت مبلغ دويست (

مي باشند مي توانند درخواست تجديد  رقابتدر همان ماده اي كه در حال انجام تنها پارالمپيك كميته هاي ملي  ترد نمي شود.سآن مهزينه اعالم شده 

        نظر نمايند.  

نظر هيچ يك از كادر (داوران) فني در تصميم گيري كه مورد اعتراض و تجديد نظر خواهي قرار گرفته، نبايد در هيئت داوري تجديد  - 3-6-10-2

فني / دستيار نماينده فني به عنوان رييس و دو هيئت داوري تجديد نظر شامل نماينده  كه اين تصميم را مورد بررسي قرار مي دهد، حضور داشته باشد.

مستندات را در نظر بگيرد. اگر اين مستندات كه شامل فيلم ويدئويي مي باشد نتيجه هيئت داوري بايد ساير  نفر كادر فني ( داور ) ديگر خواهد بود.

  مي شود.  محسوببخش نباشد، تصميم داور فسخ االخطاب 

اصطالحي است كه از زبان التين گرفته شده و به معناي از سر گيري مجدد  de novo:مي تواند موضوع را از ابتدا (هيئت داوري  - 4-6-10-2

  رسي نمايد و مي تواند همه مدارك، حتي مواردي كه در دسترس داور نمي باشند را تحت بررسي قرار دهد.است) بر

شوند و امكان درخواست تجديد نظر مجدد براي هيچ يك مي نهايي محسوب  ،درخواستهاي تجديد نظر برايتصميمات هيئت داوري  - 5-6-10-2

م اتخاذ شده به صورت مكتوب بايد به مدير تيم كميته ملي پارالمپيك درخواست كننده داده وجود ندارد. يك نسخه از تصمي CASاز بخشها حتي 

  شود و تصميم گرفته شده نيز به وي اعالم شود.  

  :هدر مسابق كالس ورزشيتغيير  2- 11
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بدليل نظارت حين انجام مسابقه، اعتراضات وصولي نسبت به نظارت انجام شده بر مسابقه و يا ممكن است تغيير كالس ورزشي در مسابقات 

  اعتراضاتي كه تحت شرايط خاص داده مي شود صورت گيرد.  

تايج و ، نتر) ( كالس ورزشي پائين باشد بيشتري محدوديت حركتيداشتن هرگاه كالس ورزشي شناگران به كالسي تغيير يابد كه نيازمند  1-11-2

كالس جديد ورزشي به عنوان زمان شناي وي مسابقه براي . زمان بدست آمده در بايد مورد تائيد قرار گيرنداولين حضور او  ورزشكار در مدالهاي

در صورتي كه شناگر در مواد ورزشي شناگر بايد در مواد كالس جديد خود ثبت نام شود.  ،محسوب مي شود. پس از اولين حضور و در صورت امكان

      .  ثبت نام شودكالس اوليه واجد شرايط شود مي تواند در فينال 

برگزاري مسابقه، كالس ورزشي شناگران به كالسي تغيير يابد كه نيازمند داشتن محدوديت حركتي كمتري باشد (كالس  حيندر هرگاه   2-11-2

ان بدست ورزشي باالتر) باشد، نتايج و مدالهاي ورزشكار در اولين حضور او نبايد به عنوان دستاوردهاي وي در كالس ورزشي اوليه محاسبه شوند. زم

ثبت مجاز به پس از انجام تغيير كالس ورزشي كالس جديد ورزشي به عنوان زمان شناي وي محسوب مي شود. شناگران تنها  آمده در مسابقه براي

      هستند. مسابقه در مواد  نام

  پروتكل ( تشريفات ): 2- 12

  اعطاء شود. مدال ها : مدال هاي طال ، نقره و برنز بايد به سه مقام اول مسابقات فينال در مواد انفرادي 1-12-2

به در مواد امدادي ( تيمي ) ، مدال ها بايد به تمامي شناگراني كه در دورهاي مقدماتي يا فينال شنا كردند ، اعطاء شود. مدال هاي مربوط  2-12-2

  د.مربوطه تحويل داده خواهد ش NPC) رقابت كرده اند، به مدير تيم  heatفقط در دور مقدماتي (  كه آن دسته از اعضاء تيم

پرچم هاي ملي كشورهاي متبوع ورزشكاران مقام هاي اول ، دوم و سوم بايد به اهتزاز در آيد و سرود ملي ( نسخه خالصه شده ) كشور  3-12-2

  متبوع ورزشكار قهرمان ( مقام اول ) بايد پخش شود.

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

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

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

 ك ميله در خالل مراسم اعطاء مدال به اهتزاز در آورد. اين پرچم ها بايد به اگر يك حالت تساوي اتفاق بيفتد، دو پرچم را مي توان از ي

ميزبان / به زبان كشور ميزبان از باال به پايين آويخته نصب شوند. سرودهاي ملي هر دو كشور ( برنده مدال ترتيب حروف الفباي كشور

 طال ) بايد به همان ترتيب فوق پخش گردد.

يونيفرم ملي كشور خود را بپوشند. يونيفرم ها كليه اعضاء تيم بايد به هنگام مراسم اعطاء مدال و مسابقات مصوبه آن،  IPCدر مسابقات  4-12-2

 باشد. IPCبايد طبق قوانين و مقررات شناي 

  لباس شنا : 2- 13

فهرست لباس هاي شناي مورد تاييد براي مردان و زنان در وب آخرين مجاز مي باشد. IPCفقط استفاده از لباس شناي مورد تاييد شناي  1-13-2

 www.ipc_swimmind.org/rules_regulationsبه آدرس ذيل منتشر شده است:  IPCسايت شناي 

  با معلوليت ورزشكار مجاز مي باشد.آن  مناسب سازيبراي  2-13-6طبق ماده تغيير و اصالح لباس شنا جهت مناسب سازي آن  2-13-2
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، كاله و عينك ) تمامي ورزشكاران بايد از نظر اخالقي مناسب باشد و براي مواد ورزشي  swimsuit( شامل پيراهن شنا يا  يلباس شنا 3-13-2

  به نظر مي رسد ، باشد.و نبايد داراي هرگونه سمبل يا نشانه اي كه زننده  بودهانفرادي خوب و مناسب 

   در محوطه استخر مجاز است.   2.14) كاله طبق ماده 2گذاشتن دو ( د.نباش شفاف بايدنتمامي لباس هاي شنا  4-13-2

نوارهاي ) . هيچ يك از آيتم ( اقالم ) اضافي مانند باندهاي ( بايد فقط يك لباس شناي يك تكه يا دو تكه بپوشد  شناگردر مسابقات شنا،  5-13-2

  بازو يا باندهاي پا ( بازوبند يا پابند) نبايد به عنوان بخش هايي از يك لباس شنا تلقي گردد.

بايد و ن لباس شناي مردان نبايد باالتر از ناف و نبايد پايين تر از زير زانو باشد و براي زنان نبايد گردن را بپوشاند و از شانه باالتر باشد 6-13-2

  مراجعه نمائيد.  2-13-2به ماده  تمامي لباس هاي شنا بايد از مواد منسوج ( پارچه ) باشند.زانو باشد. پايين تر از زير 

  باشد. لباس شناي ويژه آب هاي آزاد براي مردان و زنان نبايد گردن را بپوشاند، از شانه فراتر ( باالتر ) رود و نه از زير قوزك پا پايين تر 7-13-2

  درج آگهي: 2- 14

اي غير از شناي سازنده سازمان يا  ،نام ، عالمت ، مارك تجاري ، لوگو يا هرگونه نشانه شاخص و متمايز شركتبه معناي نمايش  آگهي 1-14-2

IPC .تبليغات در قالب لوگوهاي درج شونده روي لباس شنا (باشدswimsuit كاله و عينك شنا و تجهيزات كنار استخر ، از جمله روي لباس ، (

  به شرح ذيل مجاز مي باشد:و مسابقات مورد تاييد  IPCن ، يونيفرم داوران ، كفش ، حوله ها و ساك ها ، در مسابقات هاي تمري

  لباس شنا : 1-1-14-2

  يك لباس دو تكه شنا ، از نظر تبليغاتي ، بايد يك لباس ( يك تكه ) تلقي شود.

  سانتي متر مربع به هنگام پوشيدن مجاز مي باشد. در صورت استفاده از لباس  30درج يك عدد لوگوي شركت سازنده با حداكثر اندازه

) و يكي در قسمت زير كمر هر  waistهاي يك تكه، درج دو لوگوي شركت سازنده بايد مجاز باشد كه يكي در قسمت باالي كمر ( 

نزديك به هم ردد. اين لوگوي شركت سازنده نبايد بسيار سانتي متر مربع در هنگام پوشيدن لباس ، بايد درج گ 30كدام با حداكثر اندازه 

 اگر از لباس شناي دو تكه استفاده مي شود، دو لوگوي شركت سازنده بايد روي هر تكه يك بار درج گردد. قرار گيرند.

  ز مي باشد.سانتيمتر مربع به هنگام پوشيدن مجا 30درج يك عدد پرچم و يك مورد نام كشور يا كد كشور با حداكثر اندازه 

  سانتي متر مربع به هنگام پوشيدن لباس ، مجاز مي باشد. 30درج يك عدد لوگوي اسپانسر با حداكثر اندازه 

 

  كاله : 2-1-14-2

  سانتيمتر مربع در قسمت جلو كاله مجاز مي باشد. 20درج يك عدد لوگوي شركت سازنده با حداكثر اندازه 

  درج يك عدد لوگوي شركت شريكIPC  )IPC Partner  بر اساس اندازه مشخص شده از سوي (IPC  به صورت موردي مجاز مي

 مشخص مي شود. IPCاين كه در كدام طرف بايد اين لوگو درج گردد، توسط شناي  باشد.

 ر (كد) درج اين كه در كدام طرف، پرچم و نام كشو سانتيمتر مربع مجاز مي باشد. 32نام كشور ( كد كشور ) با اندازه  /يادرج يك پرچم و

 مشخص مي شود.   IPCگردد، توسط شناي 

  نام ورزشكار بايد همان طرفي درج شود كه پرچم و نام (كد) كشور قرار دارد. سانتيمتر مربع مجاز مي باشد. 20نام ورزشكار با اندازه 
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  عينك شنا: 3-1-14-2

  نك شنا مجاز مي باشد ، اما اين لوگوها فقط بايد روي قاب سانتيمتر مربع روي عي 6درج دو عدد لوگوي شركت سازنده حداكثر به اندازه

 يا پابند عينك درج شوند. 

  :ورزشكار )Bibsشماره پيراهن ( 4-1-14-2

  سانتيمتر ) 20×24سانتيمتر ( ارتفاع) باشد (  20سانتيمتر ( پهنا ) در  24حداكثر اندازه شماره ها بايد 

  ارتفاع ( اندازه ) اعداد روي شماره ها )Bibs (  سانتيمتر باشد. 10سانتيمتر و بيشتر از  6نبايد كمتر از 

  سانتيمتر باشد. اين عالئم شناسايي مي توانند نشاندهنده نام /  6حداكثر ارتفاع ( اندازه) عالئم شناسايي ( لوگو و غيره ) باالي اعداد بايد

 لوگوي يك اسپانسر باشد.

 سانتيمتر باشد. اين عالمت شناسايي مي تواند نشان دهنده نام / لوگوي شهر  4ر زير اعداد بايد حداكثر ارتفاع ( اندازه ) عالمت شناسايي د

 ميزبان مسابقات باشد.

 .شماره هاي پيراهن بايد با رنگ هاي مناسب چاپ شود تا حداكثر امكان ديد اعداد را فراهم و تضمين نمايد 

 به طور كامل قابل به ورشكار د كه در خالل مراسم معرفي و مراسم اعطاء مدال ) شوره ها بايد به گونه اي استفاده (روي لباس نصبشما

  رويت باشد.

چنانچه شناگر قبل از شروع مسابقه يا بعد از مسابقه و به هنگام حضور در مراسم اعطاء مدال شماره پيراهن خود را بردارد، اخراج مي 

 گردد.

  فقط (نام / لوگوي) يك اسپانسرIPC  مي تواند روي شماره ها درج شود. اما اين امكان وجود دارد كه در يك مسابقات ، يك اسپانسر

 و يك اسپانسر براي زنان ( روي شماره ها ) درج شود.براي مردان 

  تجهيزات كنار استخر: 5-1-14-2

 40باشد، هر كدام با حداكثر اندازه  پانسرو ديگري لوگوي اس دو عالمت ( نشان ) تبليغاتي كه يكي از آنها بايد لوگوي شركت سازنده 

سانتيمتر مربع براي هر يك از لوازم جانبي و  6سانتيمتر مربع به هنگام پوشيدن ، براي هر يك از اقالم البسه ذيل و حداكثر با اندازه 

درج شود به طوري كه شماره هايي كه بنا  سينهتجهيزات ذيل مجاز مي باشد. درج نشان روي البسه بايد در قسمت باالي قسمت جلوي 

 .بايد استفاده شود ، به خوبي در زير اين عالئم ( نشان ها ) قابل رويت باشند IPCبه درخواست 

سانتيمتر) مي تواند به صورت يك نوار در يكي از قسمت  8تنها براي قسمت هاي باالي تنه، لوگوي شركت سازنده (نشاني با حداكثر پهناي 

  اضافه شود:  هاي ذيل

 قسمت پايين هر دو آستين، يا )1

 سر شانه رسيده و تا انتهاي آستين ها رسيده است.)قسمت مركزي درز بيروني آستين ها (درزي كه از يقه شروع شده به  )2

روني هر دو پا ( از خط در درز بي سانتيمتر) مي تواند به صورت يك نوار 8لوگوي شركت سازنده (نشاني با پهناي تنها براي قسمت هاي پايين تنه، 

  كمر تا پايين پا) اضافه گردد.  
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  سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  دامن  سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  تي شرت

  سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  لباس بادگير  سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  ) Polo Shirtپيراهن يقه اسكي ( 
  سانتيمتر مربع ) 6حداكثر حوله ( سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  پيراهن غير رسمي

  سانتيمتر مربع ) 6 حداكثر كاله بيس بال ( سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  عرق گير
  سانتيمتر مربع ) 6 حداكثر) ( hatكاله (  سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  لباس حمام

  سانتيمتر مربع )  6 حداكثرجوراب (  سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  ) Tracksuit topتاپ ويژه گرم كردن ( 

  سانتيمتر مربع 6 حداكثركفش ( سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  شلوار

سانتيمتر  60(نبايد بيش از ده درصد سطح كيف را بپوشاند و حداكثر  ساك سانتيمتر مربع) 40(حداكثر  شورت
  مربع باشد.

هر يك از  (زمان رقابت) ماده اي كههرگونه نشان هاي تبليغاتي كه در اين مقررات مورد اشاره و مشخص نشده اند، مجاز نمي باشند. در  2-14-2

 IPCشناي و مقررات را در آورد و لباس منطبق با قوانين  نالبسه با اين مقررات منطبق نباشد، شناگر بالفاصله بايد اقالم ( لباس ) مغاير با اين قواني

توسط را جايگزين آن نمايد. در صورتي كه اين تخطي از مقررات بالفاصله اصالح نشود، ممكن است از ورزشكار درخواست شود تا لباس تهيه شده 

  كميته برگزاري محلي مسابقات را بپوشد.

را براي خود محفوظ مي دارد تا از آن ها  IPCشركت كننده در مسابقات مورد تاييد شناي هاي  NPCحق درخواست از  IPCشناي  3-14-2

  قبل از مسابقه مربوطه، ارائه نمايند. IPCدرخواست نمايد كه هرگونه نشان يا عالمت تبليغاتي موضوع اين قانون را جهت بررسي و تاييد شناي 

  سمبل ها ) روي بدن مي باشد.)انجام تبليغات روي بدن به هيچ روشي مجاز نمي باشد ( اين شامل خالكوبي و درج عالئم (  4-14-2

  مشروبات الكلي مجاز نمي باشد. ياتبليغات دخانيات  5-14-2

  كادر پشتيباني ( همراه) 2- 15

مي باشند. در موارد تداركاتي يا نشان دادن مسير  مربوطه جهت كمك به يك ورزشكار NPCكادر پشتيباني هر يك از افراد تعيين شده از سوي 

  ه ورزشكار ، براي او مربيگري نمايد.اين كمك ها بدر هنگام كادر پشتيباني نبايد 

يك فرد همراه ممكن است براي راهنمايي كردن شناگر نابينا به هنگام نزديك شدن وي به انتهاي استخر مورد نياز باشد. اين فرآيند ،  1-15-2

چنانچه براي اين كار دو نفر  ) ناميده مي شود. tapper) ناميده مي شود و فرد مورد اشاره ( راهنما ) عالمت دهنده (  tappingعالمت دادن ( 

tapper  .نياز باشند، هر كدام در يك طرف استخر مي ايستند  

مي  )الزاميfinishان () و خط پايturnبراي هر نوبت ( tapper، يك  SM11و  SB11و  S11براي ورزشكاران كالس هاي  1-1-15-2

  باشد.

  وسيله عالمت دادن بايد ايمن باشد  2-1-15-2

، نوشته شده باشد آن  IPCدسترسي به كناره استخر براي كادر پشتيباني تنها مجاز است كه قبال در ليست اصلي كالسبندي شناي  2-15-2

  شناگر كادر پشتيباني دارد.    

  ) داوري اتوماتيك: زمان سنجي و فرآيند ( دستورالعمل 2- 16
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هر وسيله زمان سنجي مورد تاييد كه توسط يك داور متوقف مي گردد، بايد يك ساعت به حساب آيد ( وسيله زمان سنج مورد استفاده  1-16-2

بايد تا يك  داور بايد به عنوان يك ساعت تلقي شود ) . سنجش دستي تايم ( زمان ) بايد توسط سه وقت نگه دار گرفته شود. زمان سنجي دستي

  به صورت ذيل مشخص گردد:صدم ثانيه ثبت شود. در صورت عدم استفاده از تجهيزات داوري اتوماتيك، زمان هاي دستي رسمي بايد 

اگر دو تا از سه ساعت يك زمان را ثبت نمايند و ساعت سوم با آن ها مغايرت داشته باشد، دو تايم يكسان بايد به عنوان تايم رسمي  1-1-16-2

  تلقي شود.

  اگر هر سه ساعت با هم مغاير باشند، ساعت ثبت كننده تايم وسط ( مياني يا بينابين ) بايد به عنوان تايم رسمي تلقي شود. 2-1-16-2

فقط در صورتي كه دو ساعت از سه ساعت فعال نشان دهنده تايم متوسط باشند، اين تايم متوسط بايد به عنوان تايم رسمي مسابقه  3-1-16-2

  در نظر گرفته شود ، در صورت لزوم به نزديك ترين صدم ثانيه ( به ساعت عقب تر ) اصالح شود.

در صورتي كه تجهيزات داوري اتوماتيك در دسترس نمي باشد ، يك سرپرست وقت نگهداران، سه نفر وقت نگهدار در هر الين و دو نفر  2-16-2

داران اضافي بايد دستور داده شود تا جايگزين يك وقت نگهداري كه بنا به  هگهر يك از وقت نبايد جايگزين آن شوند ( كه به وقت نگهدار اضافي 

ر اساس هر دليل ديگر قادر به ثبت تايم مسابقه نيست ، بشود ) در صورت استفاده از سه ساعت ديجيتال در هر الين ، تايم ها و مقام هاي نهايي ب

  تايم به دست آمده مشخص مي گردند.

  د.نن مورد نياز مي باشادر زمان عدم استفاده از تجهيزات داوري اتوماتيك و سه ساعت ديجيتال در هر الين ، داوران پاي 1-2-16-2

ولين تعيين شده قرار ئ) استفاده مي شود، فعاليت اين سيستم بايد تحت نظارت مس AOEدر زماني كه از تجهيزات داوري اتوماتيك (  3-16-2  

) بايد براي مشخص كردن تايم قابل كاربرد ( مرتبط ) براي هر الين و تمامي مقام ها  AOEاي ثبت شده توسط اين سيستم ( داشته باشد. تايم ه

  استفاده شود.

) ، نتايج بايد تا يك صدم ثانيه ثبت شود. در صورت امكان زمان سنجي تا يك  AOEدر صورت استفاده از سيستم داوري اتوماتيك (  4-16-2

تايم هاي ورزشكاران ، هزارم ثانيه ، رقم سوم نبايد ثبت شود يا براي مشخص كردن تايم يا مقام هر ورزشكار استفاده شود. در صورت برابر بودن 

رده اند بايد در مقام يكسان قرار گيرند. تايم هاي نشان داده شده روي تابلو الكترونيك تمامي شناگراني كه تايم يكساني را در يك صدم ثانيه ثبت ك

  اعالنات بايد فقط تا يك صدم ثانيه را نشان دهد.

) قضاوت take-off) ، مقام و تايم هاي مشخص شده و زمان هاي استارت (  AOEدر صورت استفاده از سيستم داوري اتوماتيك (  5-16-2

  شده ) به وسيله چنين تجهيزاتي ، بايد بر تصميم داوران ووقت نگهداران انساني اولويت داشته باشد. شده ( مشخص

  تايم رسمي به شرح ذيل مشخص خواهد شد:  6-16-2

) ، در اين موارد تايم رسمي همان تايم ثبت شده  AOEدر صورت در دسترس بودن تايم به وسيله تجهيزات داوري اتوماتيك (  1-6-19-2

  توسط اين تجهيزات خواهد بود.

) ، تايم رسمي همان تايم ثبت شده به وسيله تجهيزات نيمه اتوماتيك يا  AOEدر صورت عدم در دسترس بودن تايم با تجهيزات (  2-6-16-2

  تايم ثبت شده به وسيله سه ساعت ديجيتال خواهد بود.
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ثبت مقام و/يا تايم يك يا چند نفر از شناگران در يك ماده نشود، مقام  ) موفق به AOEدر صورتي كه دستگاه داوري اتوماتيك (  7-16-2

  رسمي به صورت ذيل مشخص خواهد شد:

) بايد ترتيب ( جايگاه) مربوطه خود را در صورت مقايسه با ساير شناگران  AOEداراي تايم و مقام بر اساس تجهيزات ( يك شناگر  1-7-16-2

  ) مورد قبول خواهد بود ) AOE) در آن ماده ، حفظ نمايد. ( تايم و مقام وي بر اساس تجهيزات (  AOEداراي تايم و مقام بر اساس تجهيزات ( 

( اين سيستم  ) نمي باشد ولي داراي تايم بر اساس AOE(  كه داراي يك مقام مشخص شده بر اساس سيستم يك شناگري 2-7-16-2

AOE  ) است ، رتبه ( جايگاه ) مربوط به خود را از طريق مقايسه تايم (AOE  ) وي با تايم هاي  (AOE .شناگر ديگر ، به دست خواهد آورد (   

است ، بايد رتبه ( جايگاه ) خود  AOEو داراي تايم بر اساس سيستم  AOEدر صورتي كه يك شناگر داراي مقام بر اساس سيستم  3-7-16-2

  را بر اساس تايم ثبت شده توسط تجهيزات داوري نيمه اتوماتيك يا به وسيله سه ساعت ديجيتال تعيين نمايد.

  احل ذيل طي مي شود:) يك ماده ، مر heatsبراي مشخص كردن ترتيب نسبي پايان ( نتيجه پاياني ) براي دور مقدماتي (  8-16-2

  ترتيب نسبي تمامي شناگران بر اساس مقايسه تايم هاي رسمي آن ها مشخص خواهد شد.  1-8-16-2

اگر يك شناگر داراي يك تايم رسمي است كه با تايم ( هاي ) رسمي يك يا چند شناگر برابر است ، تمامي شناگران داراي آن تايم  2-8-16-2

  ( رديف ) يكسان قرار گيرند.در يك جايگاه  نتيجه پاياني در آن مادهي يكسان بايد در ترتيب نسب

  . الزم باشد از مجموعه كامل وقت نگهداران نيز استفاده شودت ) ، ممكن اس AOEدر صورت استفاده از تجهيزات داوري اتوماتيك ( 9-16-2

متر بايد ثبت شوند و در نتايج رسمي براي  100متر و  splits (50در خالل مواد امدادي ( تيمي ) تمامي بخش هاي ( قسمت هاي :  10-16-2

  شناگران شركت كننده در اين مواد امدادي منتشر شود.

در صورت رد صالحيت يا اخراج از يك ماده امدادي ، بخش هاي قانوني ( قسمت هاي قابل قبول از رقابت افراد در اين مواد ) تا  1-10-16-2

  مسابقه ، بايد در نتايج رسمي ثبت شود.زمان رد صالحيت يا اخراج از 

  

  رده بندي ها ( رنكينگ ): 2- 17

)  long course) و هم براي مسير بلند (  short courseرنكينگ هاي جهاني و منطقه اي را هم براي مسير كوتاه (  IPCشناي  1-17-2

  ، حفظ و نگهداري خواهد كرد. IPCشناي  مصوببر اساس نتايج ارائه شده از سوي كميته هاي برگزاري محلي مسابقات 

  ، ارائه گردد. IPCواست شده از سوي شناي خروز پس از پايان مسابقات در فرمت در 15اين نتايج بايد ظرف  2-17-2

   در جداول رنكينگ محاسبه مي شوند.  ) هستند IPCفقط نتايج ورزشكاراني كه داراي گواهي نامه ( شناي  3-17-2

شركت نمايد و مسابقه آغاز ) است در كالسبندي قبل از R FRDو يا بازبيني مدت دار ( R)شناگري كه داراي كالس بازبيني (هر گاه  4-17-2

ابق كالس ورزشي وي در مرحله بازبيني تغيير نمايد، كالس ورزشي تغيير كرده فورا مالك قرار خواهد گرفت. ركوردهاي ثبت شده قبلي بايد در سو

  نگهداري شود و شناگر مجاز نيست از اين ركوردها در كالس جديد ورزشي خود استفاده نمايد.     كالس ورزشي شناگر 
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  ركوردهاي جهاني و منطقه اي : 2- 18

براي ركوردهاي جهاني و / يا منطقه اي در مسيرهاي كوتاه و بلند ، مسافت ها و سبك هاي ( استيل هاي ) ذيل براي هر دو جنسيت  1-18-2

  تاييد قرار گيرد:بايد مورد 

 مواد انفرادي
  S1-13  آزاد متر 50

  S1-14  آزاد متر 100
  S1-14  آزاد متر 200

  S6-14  آزاد متر 400
  S6-14  آزاد متر 800

  S6 - S14  آزاد متر 1500

  S1-13 كرال پشت  متر 50

  S1-14 كرال پشت  متر 100

  S6-14 كرال پشت  متر 200

  SB1 – S13 كرال سينه (قورباغه )  متر 50

  SB1 –14 كرال سينه (قورباغه )  متر 100

  SB4 – 14 كرال سينه (قورباغه )  متر 200

  S1-13  پروانه  متر 50

  S5 - 14  پروانه  متر 100

  S8 -14  پروانه  متر 200
 (فقط مسير كوتاه به غير از شناي پروانه) SM1-4  مختلط انفرادي  متر 75

  ( فقط مسير كوتاه ) SM4-14  مختلط انفرادي  متر 100
  ( به غير از شناي پروانه ) SM1-13  مختلط انفرادي  متر 150
  SM3 - 14  مختلط انفرادي  متر 200

  SM8 - 14  مختلط انفرادي  متر 400

 مواد امدادي (تيمي)
  S1-10امتياز براي كالس  20حداكثر   آزاد  متر 4×50
  S1-10امتياز براي كالس  20حداكثر   مختلط آزاد   متر 4×50

  S1-10امتياز براي كالس  34و حداكثر  S14  آزاد  متر 4×100
  S1-10امتياز براي كالس  20و حداكثر  S14  مختلط  متر 4×50

  S1-10امتياز براي كالس  34و حداكثر  S14  مختلط  متر 4×100
    S11-13 امتياز براي كالس 49حداكثر   آزاد  متر 4×50

   S11-13 امتياز براي كالس 49حداكثر  آزاد  متر 4×100
   S11-13 امتياز براي كالس 49حداكثر  مختلط  متر 4×50

  S11-13امتياز براي كالس  49حداكثر  مختلط  متر 4×100
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به  IPC) يا در مسابقات انفرادي ( بر اساس زمان ) در مسابقات مورد تاييد شناي  scratchتمامي ركوردها بايد در مسابقات جداگانه (  2-18-2

  دست آيد.

  طول هر الين از مسير مسابقه بايد توسط يك فرد اندازه گير ( پيمايشگر ) مورد تاييد قرار گيرد. 1-2-18-2

اندازه گيري الين مسابقه بايد در پايان آن جلسه از مسابقه كه تايم در صورت استفاده از يك ديواره ( حائل ) سيار و قابل جابجايي ،  2-2-18-2

  مربوطه در خالل آن جلسه به دست آمده، مورد تاييد قرار گيرد.

  به طرق ذيل گزارش شوند، مورد قبول قرار خواهد گرفت : ركوردها ، در صورتي كه تايم هاي به دست آمده 3-2-18-2

 به وسيله تجهيزات داوري اتوماتيك 

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

تايم هايي كه برابر با يك صدم ثانيه هستند به عنوان ركوردهاي برابر تلقي خواهند شد و شناگران كسب كننده اين تايم هاي برابر به  3-18-2

  ناميده خواهد شد. "ركوردداران مشترك  "عنوان 

بر جاي گذاشت. هيچ ركورد جهاني در هر نوع آب دريا يا اقيانوس مورد قبول  ) fresh water(  ركوردها را فقط مي توان در آب تازه 4-18-2

  قرار نخواهد گرفت.

، البته در صورتي كه اين را بنمايد يك ركورد در يك مسافت مياني ( بينابين ) تيك شناگر در يك ماده انفرادي مي تواند تقاضاي ثب 5-18-2

ويژه محاسبه شناگر يا مدير تيم وي ( به طور مكتوب ، قبل از آغاز جلسه مربوطه از مسابقه ) از سر داور تقاضا نمايند كه عملكرد اين شناگر به طور 

چنين شناگري بايد مسافت  شود.ثبت  AOEو تايم وي گرفته شود، مگر اين كه تايم وي در مسافت مياني به وسيله تجهيزات داوري اتوماتيك 

  بنمايد. را شده آن ماده را كامل نمايد تا بتواند تقاضاي يك ركورد در مسافت ميانيبرنامه ريزي ( مشخص ) 

دير براي دور امدادي خود بنمايد . البته در صورتي كه اين شناگر يا م را اولين شناگر در يك تيم امدادي مي تواند تقاضاي ثبت يك ركورد 6-18-2

ر تيم وي ( به طور مكتوب، قبل از شروع جلسه مربوطه مسابقات ) از سر داور به طور ويژه درخواست نمايد كه عملكرد اين شناگر ثبت گردد. د

ي نبايد مربوطه را در يك تايم با زمان ركوردي بر طبق مفاد اين قانون تكميل نمايد، عملكرد و تصورتي كه اولين شناگر در يك تيم امدادي ، مساف

طر ارتكاب خطا كه بعد از تكميل مسافت طي شده توسط وي ابه وسيله هر مورد رد صالحيت ( اخراج ) بعدي تيم امدادي وي از مسابقات به خ

  ن اثر شود.وصورت مي گيرد ، خنثي يا بد

در آن ها حضور دارند، بايد به طور  IPCتمامي ركوردهاي به دست آمده در خالل مسابقات بين المللي كه كادر فني منتصب شناي  7-18-2

  اتوماتيك مورد بررسي ( پذيرش ) قرار گيرد.

  شناگري كه در يك ماده كالسي باالتر رقابت مي كند ، واجد شرايط ثبت ركورد در كالس خودش مي باشد. 8-18-2

زاري محلي صورت گيرد و بايد به همراه كپي و توسط مقام مسئول كميته برگ IPCتقاضاي ثبت ركورد بايد در قالب فرم رسمي شناي  9-18-2

) روز از زمان ثبت ركورد اعالم وصول 15بايد در طي پانزده ( IPCفرم تقاضاي شناي ارائه شود.  AOEگزارش خروجي سيستم داوري اتوماتيك 

  شود.  
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قبل از شروع مسابقه ورزشكاران تاييد شده باشد،  IPCمسابقه توسط شناي ركوردها تنها در صورتي مورد تاييد قرار مي گيرند كه  10-18-2

ا اين كه داراي يك وضعيت كالس ورزشي و يباشند  C)( يك كالس ورزشي با وضعيت تاييد شدهداراي و گرفته باشند  ) راIPC(گواهي نامه 

  ) باشند. Rمدت دار ( تحت بازنگري

  مراجعه نماييد. 2-17-4و  2-11 هايبه پاراگراف،  رديك شناگر تغييري صورت گي كالس ورزشيدر صورتي كه در  12-18-2

  مي باشد.  IPCتنها مرجع تائيد ركوردها شناي  13-18-2

متبوع شناگر ارسال  NPCبايد به  IPC( گان ) شناي  هاگر تقاضاي ثبت ركورد پذيرفته شود ، يك گواهي نامه به امضاي نمايند 14-18-2

  گردد.

  

 قوانين شنا - 3

  استارت 3- 1

در آغاز هر مسابقه ، سر داور بايد با يك سري سوت هاي كوتاه به شناگران عالمت دهد و از آن ها دعوت نمايد تا تمامي لباس هاي   1-1-3  

اي يا بر خود را به غير از لباس شنا از تن در آورند و سپس با يك سوت ممتد به آن ها اعالم نمايد كه بايد در سكوي استارت حالت آماده بگيرند (

 شناي كرال پشت و مسابقات امدادي مختلط بالفاصله وارد آب شوند). دومين سوت ممتد بايد شناگر كرال پشت و امدادي مختلط را بالفاصله به

دينوسيله ب حالت استارت بياورد . زماني كه شناگران و داوران براي استارت آماده مي باشند، سرداور بايد با يك دست كشيده به استارتر عالمت دهد و

  ود.اعالم نمايد كه شناگران تحت كنترل استارتر مي باشند. دست كشيده سر داور بايد در آن حالت باقي بماند تا اين كه دستور استارت داده ش

ت نگهدارها متري لبه محل استارت استخر ، يعني در جايي كه وق 5به هنگام استارت يك مسابقه ، استارتر بايد در كناره استخر در حدود  2-1-3

  بتوانند عالمت استارت را ببينند و / يا بشنوند و شناگران بتوانند اين عالمت استارت را ببينند و/ يا بشنوند ، بايستد.

 ااستارت در مواد شناي آزاد ، كرال سينه ، شناي پروانه و مختلط انفرادي ( زماني كه شناي پروانه اولين كرال يا حركت مي باشد ) بايد ب 3-1-3

) ، شناگران بايد به محل سكوي استارت قدم برداشته و در آن جا باقي بمانند  3-1-1يك شيرجه همراه باشد. با صداي سوت ممتد سر داور ( ماده 

گيرند و شناگران بايد فورا يك حالت استارت به خود ب take your mark( بايستند ) . با شنيدن دستور استارتر مبني بر آماده ( به جاي خود ) يا 

حداقل يك پاي خود را در قسمت جلوي سكوي استارت قرار دهند. حالت دست ها مهم نيست . زماني كه تمامي شناگران در جاي خود به صورت 

  ثابت قرار گرفتند، استارتر بايد عالمت استارت را صادر نمايد.

ممتد سرداور، به اين شناگر بايد اجازه داده شود تا قبل از صدور داراي مشكل بينايي ( نابينا ) ، با صداي سوت در خصوص يك شناگر  1-3-1-3

  توسط استارتر، جهت يابي نمايد. "به جاي خود  "دستور 

شناگري كه مشكالت حفظ تعادل از قبيل عدم توانايي براي ايستادن به صورت ثابت دارد ، مي تواند براي حفظ تعادل خود روي سكوي  2-3-1-3

كمكي استفاده نمايد و اين فرد كمكي مي تواند ران ها ، دست ، بازو و غيره شناگر را نگهدارد. فرد كمكي مي تواند به شناگر در استارت ، از فرد 

 90ثابت ماندن و حفظ تعادل خود در استارت كمك نمايد، اما فرد كمكي نبايد به گونه اي باشد كه حالت عمودي ورزشكار روي سكوي استارت از 

  شود. تكان دادن يا حركت دادن شناگر در زمان استارت مجاز نمي باشد.درجه بيشتر 
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  شناگر مي تواند مسابقه خود را از كنار سكوي استارت ، آغاز نمايد. 3-3-1-3

  شناگر مي تواند يك حالت نشسته را در سكوي استارت داشته باشد ( استارت خود را به صورت نشسته انجام دهد. ) 4-3-1-3

ينكه ادهد، اما الزم است كه يك دست خود را در تماس با محل استارت نگه دارد تا ر مي تواند استارت خود را در داخل آب انجام شناگ 5-3-1-3

  يا نشستن بر روي باسن ممنوع است. Gutterدستور استارت داده شود. ايستادن در داخل / يا بر روي آب گذر 

تا پا/پاهاي خود را به ديواره استخر نگه دارند تا اين كه عالمت استارت داده شود. حركت مجازند  S1-3 ورزشي كالسبا شناگران  6-3-1-3

  دادن شناگر در زمان استارت مجاز نمي باشد. 

يا و/در صورتي كه يك شناگر قادر به گرفتن لبه استخر در يك استارت از داخل آب نمي باشد، اين شناگر مي تواند از يك فرد كمكي  7-3-1-3

بررسي ( كنترل ) و ايمن تشخيص داده شود.  IPCسيله استارت بايد قبل از شروع مسابقه توسط پرسنل شناي واستارت استفاده نمايد. اين  وسيله

  اده شود. حركت دادن شناگر در زمان استارت مجاز نمي باشد. شناگر بايد قسمتي از بدن خود را در تماس با ديوار نگه دارد تا اين كه عالمت شروع د

  را روي سكوي استارت قرار داد. براي جلوگيري از سايش ( خراشيدگي ) مي توان يك اليه از حوله يا جنس مشابه آن 8-3-1-3

) ، شناگران بايد فورا وارد آب  3-1-1استارت در كرال پشت و مواد امدادي مختلط بايد از داخل آب باشد. با اولين سوت ممتد سرداور (  4-1-3

كه تمامي شناگران حالت استارت خود را  شوند. با دومين سوت ممتد سر داور ، شناگران بايد بدون تاخير بي مورد به حالت استارت بازگردند. زماني

صادر نمايد. زماني كه تمامي شناگران در حالت ثابت ( بدون حركت ) قرار گرفتند ، استارتر بايد عالمت  "به جاي خود  "گرفتند ، استارتر بايد دستور 

  شروع را بدهد.

بايد به زبان انگليسي باشد و استارت  " take your marksبه جاي خود يا  "، دستور  IPCو در مسابقات مصوب  IPCدر مسابقات  5-1-3

  نصب شده اند، اعالم گردد.  بايد به وسيله چندين بلندگو كه در كنار هر يك از سكوهاي استارت

از اعالم حذف  هر شناگري كه قبل از دستور استارت ، مسابقه خود را آغاز نمايد ، بايد از دور مسابقه حذف شود. اگر عالمت استارت قبل 6-1-3

ايد پس از اتمام اين شناگر به صدا در آيد، مسابقه بايد ادامه پيدا كند و چنين شناگر يا شناگراني كه قبل از استارت مسابقه خود را آغاز كرده اند ، ب

ود ، اما از شناگران ديگر بايد مسابقه از دور مسابقات حذف شوند. اگر حذف شناگر قبل از عالمت استارت اعالم شود، عالمت استارت نبايد زده ش

تد براي خواسته شود تا به محل استارت باز گردند و دوباره استارت نمايند. سرداور مسابقه مراحل استارت مسابقه را با سوت ممتد ( دومين سوت مم

  تكرار مي نمايد. 3-1- 1ر طبق بند بكرال پشت ) 

يك كادر پشتيباني مي تواند غير شفاهي به او نيز هست ،  وه بر معلوليتش ناشنواكه عال S14و  S1-10در صورتي كه يك شناگر كالس  7-1-3

  المپ استارت وجود نداشته باشد. عالمت دهد مسابقه را شروع كند، البته زماني كه 

بايد اجازه داده شود تا  پشتيبانيكادر عالوه بر معلوليتش ، ناشنوا نيز هست ، به نابينايان يا كم بينايان در صورتي كه يك شناگر كالس  8-1-3

  عالمت استارت را با استفاده از يك دستور غير شفاهي به وي منتقل نمايد.

  آزاد:شناي سبك  3- 2

شناي آزاد به اين معناست كه يك ماده به گونه اي طراحي شده كه شناگر مي تواند به هر سبكي شنا كند ، به استثناء مواد مختلط انفرادي  1-2-3

  اشد.مختلط امدادي ( تيمي ) كه در آن ها شناي آزاد به معناي شنا به هر سبكي به غير از كرال پشت ، كرال سينه ( قورباغه ) يا پروانه مي بيا 
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  قسمتي از بدن شناگر بايد بعد از اتمام هر بار طي كردن طول استخر و در پايان مسابقه ، با ديواره استخر تماس پيدا كند. 2-2-3

ر خالل هر دور كرال كامل ، قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را بشكند ، مگر اين كه شناگر مجاز باشد كه در خالل حركت برگشت و د 3-2-3

( از آب  متر بعد از استارت و بعد از هر بار برگشت ، كامال زير آب باشد. در آن نقطه ، سر بايد سطح آب را بشكند 15براي يك مسافت حداكثر تا 

  شود.)  خارج

يك چرخه  ، در خالل هر چرخه ( دوره ) كرال كامل ، قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را بشكند.S1-5براي شناگران كالس  1-3-2-3

حركت كامل مفصل (مفاصل) ران به سمت يك شانه و يا مفصل ( مفاصل) (دوره) كرال كامل بدين ترتيب تعريف شده است: يك چرخش كامل 

  پائين و باال 

) روي باسن در خالل مواد شناي آزاد يا در خالل بخش شناي آزاد از مواد مختلط نبايد باعث حذف يك شناگر از  standingايستادن (  4-2-3

  ايستادن روي باسن ) نبايد قدم بزنند ( راه بروند .)مسابقه شود، اما شناگران ( در صورت 

  كرال پشت 3- 3

ن بايد در آب به رديف قرار گيرند و صورت خود را به طرف محل استارت قرار دهد در حالي كه هر دو دست قبل از عالمت استارت، شناگرا 1-3-3

) يا خم كردن پنجه هاي پا روي لبه پاشوره استخر ممنوع  gutterايستادن در پاشوره ( گرفته اند.  )starting grips( دستگيره استارتخود را به 

  است.

دستگيره استارت مي توانند فقط با يك دست را بگيرند، ) starting gripsدستگيره استارت (قادر نيستند با هر دو دست شناگراني كه  1-1-3-3

)starting grips (.را بگيرند  

  تخر باشند.از لبه اسنمي باشند، بايد مجاز به استفاده ) starting gripsهر يم از دستگيره هاي استارت (شناگراني كه قادر به گرفتن  - 2-1-3-3

نمي باشد، اين شناگر مي تواند از يك فرد ) يا لبه استخر starting gripsدستگيره استارت (در صورتي كه يك شناگر قادر به گرفتن  3-1-3-3

ردد. حركت بازرسي و ايمن تلقي گ IPCشناي  نمايندهكمكي يا وسيله كمكي استارت استفاده نمايند. اين وسيله بايد قبل از آغاز مسابقه توسط 

  ده شود.دادن شناگر در استارت مجاز نمي باشد. شناگر بايد قسمتي از بدن خود را در تماس با ديواره استخر نگه دارد تا اين كه عالمت استارت دا

ر پشت خود شنا را انجام دهد و در طول مسابقه ب push offبه هنگام عالمت استارت و بعد از برگشت ، شناگر بايد حركت رو به جلو يا  2-3-3

انجام مي دهد. حالت عادي بر روي پشت مي تواند شامل يك حركت چرخشي بدن  3-3-4ده اكند به جز در مواردي كه يك برگشت را بر طبق م

  ز سطح افقي باشد. حالت سر در اين شنا مهم نمي باشد.ادرجه )  90درجه ( اما نه شامل زاويه  90تا زاويه 

شناگر مي تواند در خالل حركت برگشت در پايان مسابقه و براي يك قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را در طول مسابقه بشكند.  3-3-3

  متر بعد از استارت و هر برگشت ، در زير آب شنا كند. در آن نقطه سر بايد سطح آب را شكسته باشد. 15مسافت حداكثر تا 

يك چرخه (دوره) كرال  در خالل هر چرخه كرال كامل ، قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را بشكند. S1-5 براي شناگران كالس 1-3-3-3

  شانه و يا يك حركت كامل مفصل (مفاصل) ران به سمت پائين و باالمفصل (مفاصل) كامل بدين ترتيب تعريف شده است: يك چرخش كامل 

ل از بدن شناگر در خط ( الين ) مربوطه اش با ديواره استخر تماس داشته باشد. در خال به هنگام انجام حركت برگشت ، بايد قسمتي 4-3-3

حركت برگشت ، شناگر مي تواند شانه هاي خود را به صورت عمودي به طرف سينه بچرخاند كه بعد از آن يك حركت كششي مداوم يك دست يا 



28 

استفاده قرار گيرد. شناگر بايد به محض جدا شدن از ديواره استخر ، به يك كشش مداوم هر دو دست براي انجام حركت برگشت مي تواند مورد 

  حالت به پشت باز گردد.

براي شناگري كه دست ندارد يا از دست هاي خود در خالل حركت برگشت استفاده نمي كند، به محض اين كه بدن به پشت قرار  1-4-3-3

  ترك ديوار، به پشت باز گردد.  گردش بايد شروع شده باشد. شناگر بايد به محضگرفت، 

  پس از پايان مسابقه ، شناگر بايد با ديواره استخر تماس پيدا كند ، در حالي كه در الين خود بر پشت باشد. 5-3-3

  شناي قورباغه ( كرال سينه ) 3- 4

به سمت پاها انجام دهد كه در بعد از استارت و بعد از برگشت ، شناگر مي تواند يك حركت ( كرال ) دست را به طور كامل به طرف عقب  1-4-3

لين حركت ( كرال ) دست مجاز مي باشد كه اين حركت با يك وخالل اين حركت شناگر مي تواند زير آب برود. انجام يك حركت پروانه در خالل ا

  ت كرال سينه دنبال مي گردد.حرك

پا/پاهاي خود نيست ، مي تواند يك حركت دست را  push offبعد از استارت و بعد از هر برگشت ، شناگري كه قادر به حركت يا  1-1-4-3

  نه نباشد.انجام دهد كه اين حركت ممكن است به طور همزمان يا به صورت كرال سطح افقي براي دستيابي به حالت ( شنا ) بر روي سي

آغاز اولين حركت دست بعد از استارت و بعد از هر برگشت، بدن شناگر بايد روي سينه باشد. چرخش به پشت در هيچ زماني ( در طول  زا 2-4-3

ن ترتيب شنا ) مجاز نمي باشد از زمان استارت و در خالل شنا ، چرخه ( دوره ) حركت ( كرال ) بايد شامل يك حركت دست و يك حركت پا به هما

  باشد. تمامي حركات دست ها بايد به طور همزمان و در يك سطح افقي بدون حركت متناوب باشد.

) دست به  kickيا قسمت هاي باقي مانده اين اعضاء را ندارد، حركت رو به جلوي شناگر (  پايي يادر صورتي كه شناگر هيچ دست  1-2-4-3

  كرال كامل بايد منظور شود.دور عنوان يك 

دست ها بايد با هم از قسمت سينه بر روي ، زير يا باالي آب به طرف جلو حركت داده شوند. آرنج ها بايد زير آب باشند مگر براي كرال (  3-4-3

ند. حركت ) آخر قبل از برگشت، در خالل برگشت و براي حركت نهايي در خط پايان مسابقه. دست ها بايد از روي يا زير سطح آب به عقب آورده شو

  ) به طرف عقب حركت داده شوند، مگر در خالل اولين حركت بعد از استارت و بعد از هر برگشت. hipبيشتر از خط باسن ( دست ها نبايد 

ر ) داده شد، مي تواند دستانش را از هtappedشناگر نابينا يا كم بينايي كه به يك گردش يا پايان مي رسد، دقيقا بعد از اينكه عالمت ( 1-3-4-3

  نقطه اي در دور كامل خود به جلو فشار دهد. 

در خالل هر دور كامل ، قسمتي از سر شناگر بايد سطح آب را بشكند. سر شناگر بايد قبل از اينكه دست ها در پهن ترين قسمت كرال (  4-4-3

  بر يك سطح افقي بدون حركت متناوب باشند. حركت ) دوم به طرف داخل بچرخند ، سطح آب را بشكند. تمامي حركات پاها بايد به طور همزمان و

و بايد نشان  يك شناگر داراي معلوليت در اندام تحتاني ( پاها ) بايد نشان دهد كه قصدش انجام حركات همزمان پا/پاهايش مي باشد 1-4-4-3

يا در طول مسابقه پا/پاهايش را حركت دهد كه قصد دارد و تالش مي كند كه در يك سطح افقي يكسان در طول مسابقه به طرف جلو پا مي زند 

  داده / به طرف جلو مي كشد.
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پاها بايد در خالل قسمت رانشي حركت به طرف جلو به طرف بيرون چرخانده شوند. انجام حركت ( پا زدن ) به صورت قيچي ، بال زدن (  5-4-3

flutter شكستن سطح آب با پاها مجاز مي باشد، مگر اين  3-4- 1ورد بند ) يا حركت پروانه اي به طرف پايين ( دلفيني ) ممنوع است مگر در م .

  كه با يك حركت پروانه اي به طرف پايين ( حركت دلفيني ) دنبال شود.

) براي به  foot / feetيك شناگري كه قادر به استفاده از يك يا هر دو پاي خود و / يا يك قسمت كف پا هر دو كف پاي خود (  1-5-4-3

الزم نيست كه پا/پاهاي معلول خود را در خالل قسمت رانشي حركت به طرف جلو ، به  ،ركت رانش عادي به طرف جلو نمي باشددست آوردن ح

  سمت بيرون بچرخاند.

به طور همزمان از سطح آب ، از باالي سطح آب  (بصورت باز از يكديگر) در هر برگشت و در پايان مسابقه ، شناگر بايد با هر دو دست خود 6-4-3

پشت با ضربه پا همراه  كهدر آخرين حركت دست، قبل از برگشت و در پايان، يك حركت دست  يا از زير سطح آب با ديواره استخر تماس پيدا كند.

ه زير آب ببرد، مشروط بر اين كه سر شناگر سطح آب دست، بشناگر مي تواند قبل از اين تماس، سر خود را بعد از آخرين بار كشيدن  مجاز مي باشد.

  را در نقطه اي در خالل آخرين دور ( كرال ) كامل يا ناقص قبل از تماس دست ها با ديواره استخر ، بشكند.

الزم قرار گيرد.  صورت انباشته شده بر روي قسمت باالي دست ديگرببه حالتي اطالق مي شود كه در آن دستها نبايد  "حالت باز دستها"تفسير: 

  نيست به فضاي بين دستها نگاه كنيد. تماس غير ارادي در قسمت انگشتان خطا محسوب نمي شود.   

فقط دست ،  در هر برگشت و در پايان مسابقه كه شناگر داراي طول دست متفاوت مي باشد ( طول دست هاي شناگر با هم تفاوت دارند 1-6-4-3

  تماس پيدا كند اما هر دو دست بايد به طور همزمان به طرف جلو كشيده شوند.بلندتر بايد با ديواره استخر 

باالي سر د تا بتواند آن ها را تا باششناگري كه اندام فوقاني ( دست هاي ) وي بيش از اندازه كوتاه در هر برگشت و در پايان مسابقه،   2-6-4-3

  با ديواره استخر تماس پيدا كند. ،شد، بايد هر قسمتي از قسمت فوقاني بدنخود بكش

در هر برگشت دور پايان مسابقه ، در صورتي كه يك شناگر فقط از يك دست خود براي يك دور كامل حركت ( كرال ) استفاده مي  3-6-4-3

  ) خود لمس نمايد. hand / armنمايد، در اين صورت اين شناگر بايد ديواره استخر را فقط با يك دست ( 

از هر دو دست خود استفاده مي نمايد ولي در شانه / آرنج خود دچار محدوديت  پايان مسابقه در صورتي كه شناگر هر برگشت و در در 4-6-4-3

  مي باشد، فقط دست بلندتر وي بايد با ديواره استخر تماس پيدا كند، اما هر دو دست بايد به طور همزمان به طرف جلو كشيده شوند.

د يك تماس نكه در صورت دارا بودن محدوديت به خاطر تماس با طناب خط، ممكن است نتوان SB11-12هاي شناگران كالس  5-6-4-3

ط بر همزمان را در برگشت و در پايان مسابقه با ديواره استخر داشته باشند، در اين صورت چنين شناگراني نبايد از دور مسابقه حذف شوند مشرو

  نشود. اينكه اين كار باعث برتري براي آن ها

  شناي پروانه: 3- 5

) در زير آب به يك طرف (  kickاز آغاز اولين حركت دست بعد از استارت و هر برگشت ، بدن بايد روي سينه نگه داشته شود. پا زدن (  1-5-3

در پس از لمس ديواره استخر و ف پشت در هر زماني مجاز نمي باشد به استثناي زمان دور زدن طرفين ) مجاز مي باشد. غلتيدن ( چرخيدن ) به طر

  حالتي كه اين كار مجاز مي باشد، بطوريكه بدن در زمان جدا شدن از ديواره استخر روي سينه باشد. 
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) با پا/پاهاي خود نمي باشد ، مي تواند يك  push off شناگري كه قادر به حركت دادن ( ستارت و بعد از هر مورد برگشت ،بعد از ا 1-1-5-3

  ) دست خود را انجام دهد كه اين حركت ممكن است به طور همزمان براي نگه داشتن سينه نباشد.حركت ( كرال 

هر دو دست بايد در طول مسابقه با هم به طرف جلو بر روي آب آورده شوند و به طور همزمان به عقب برگردانده شوند ( بر اساس ماده  2-5-3

5-5-3 (.  

بدان معناست كه تمام قسمتهاي دست از قسمت شانه تا مچ، و نه يك قسمت از آن، بايد با  "بيرون بيايندهر دو دست بايد همزمان از آب ": تفسير

    بيرون آب تماس پيدا كنند. نيازي به ديدن فضاي بين دست و آب نيست.

تماس با طناب خط ( الين اگر به دليل جلو بياورند، ( همزمان)  با يكديگركه نمي توانند هر دو دست خود را  S11-12شناگران كالس  1-2-5-3

  چنين شناگراني نبايد از دور مسابقه حذف شوند، مشروط بر اين كه هيچ گونه برتري نسبت به رقباي خود پيدا نكنند. محدوديت شوند،دچار )، 

) داده شوند، مي tappedعالمت (شناگران نابينا يا كم بينايي كه به يك چرخش (برگشت) يا خط پايان مي رسند، دقيقا زماني كه  2-2-5-3

   توانند زير آب دست هايشان را به جلو بياورند. 

  زماني كه يك قسمت از دست وجود نداشته باشد، همان قسمت موجود همراه با دست ديگر به جلو مي آيد.  3-2-5-3

  وقتي كه شناگر يك دست را براي كرال دست به كار مي برد، آن دست بايد بيرون از آب به جلو بيايد.  4-2-5-3

) در يك  feet) يا قسمت كف پاها (  legsنيست كه پاها (  يتمامي حركات پاها به طرف باال و پايين بايد به طور همزمان باشد. نياز 3-5-3

  در شناي قورباغه ضربه پا مجاز نمي باشد.  متناوب مجاز نمي باشد. سطح قرار داشته باشند، ولي انجام حركات

  خود را به دنبال خود بكشد. غير فعال پايبايد  يش كار مي كند،پابه گونه اي است كه فقط يك شناگر معلوليت در صورتي كه  1-3-5-3

  بصورت خطي و غير مواج و به شكل كمكي عمل نمايد ولي  نمي به معناي آن است كه يك پا نمي تواند نيروي حركتي ايجاد "كشاندن پا "تفسير: 

   مي كند. 

در هر مورد برگشت و در پايان مسابقه ، هر دو دست شناگر بايد به طور همزمان از سطح آب ، از روي سطح آب يا از زير آب با ديواره  4-5-3

  استخر تماس پيدا كند.

ود كه در آن دستها نبايد بصورت انباشته شده بر روي قسمت باالي دست ديگر قرار گيرد. الزم به حالتي اطالق مي ش "حالت باز دستها"تفسير: 

  نيست به فضاي بين دستها نگاه كنيد. تماس غير ارادي در قسمت انگشتان خطا محسوب نمي شود.   

اوت باشند ، فقط دست بلندتر بايد با ديواره با هم متفدر هر مورد برگشت و در پايان مسابقه ، در صورتي كه طول دست هاي شناگر  1-4-5-3

  استخر تماس پيدا كند ، اما هر دو دست بايد به طور همزمان به طرف جلو كشيده شوند.  

شناگري كه فاقد اندام فوقاني ( دست ها ) مي باشد ، يا اين كه اندام هاي فوقاني ( دست به هنگام يك گردش يا رسيدن به خط پايان ، 2-4-5-3

ت فوقاني ها ) وي غير فعال مي باشد، يا اندام فوقاني ( دست ها ) وي براي كشيدن به باالي سر بيش از اندازه كوتاه هستند، بايد هر قسمت از قسم

  .بدهدديواره استخر تماس به ا ربدن خود 

در هر برگشت يا پايان مسابقه، زماني كه يك شناگر از يك دست براي كرال دست خود استفاده مي كند، تنها با يك دست/بازو تماس  3-4-5-3

  را برقرار مي كند.
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آرنج دچار  در هر مورد برگشت و در پايان مسابقه ، در صورتي كه يك شناگر از هر دو دست خود استفاده مي كند ولي در قسمت شانه / 4-4-5-3

  محدوديت است، فقط دست بلندتر وي بايد با ديواره استخر تماس پيدا كند ، ولي هر دو دست بايد همزمان به طرف جلو كشيده شود.

در صورت محدود بودن به دليل تماس با طناب خط ( الين ) ممكن است براي انجام تماس همزمان  S11-12شناگران كالس هاي  5-4-5-3

مسابقه حذف شوند ، مشروط بر واجه باشند. لذا اين ورزشكاران نبايد از دور ماره استخر در هنگام برگشت و در پايان مسابقه با مشكل دست ها با ديو

  ند.ه باشهيچ گونه برتري نسبت به رقباي خود به دست نياورداين كه 

است ، مي توانند يك كرال ( حركت ) نيمه را با دست / دست در زمان برگشت و پايان مسابقه ، شناگراني كه پاهايشان فاقد عملكرد  6-4-5-3

  ) را زير سطح آب به منظور تماس با ديواره استخر انجام دهند. recoveryهاي خود انجام دهند و حركت بازيابي ( 

كشيدن ) دست زير آب را در زمان استارت و در برگشت ها ، شناگر مجاز است يك يا چند حركت پا به طرف جلو و يك حركت كشش (  5-5-3

بعد از استارت و بعد از هر مورد برگشت كامال ، متر  15شناگر مجاز است براي مسافتي تا  يد شناگر را به سطح آب بياورد .انجام دهد كه حركت با

تا زمان پايان مسابقه روي سطح  حركت كند. در آن نقطه ، سر شناگر بايد سطح آب را شكسته باشد. شناگر بايد تا زمان برگشت بعدي يادر زير آب 

  آب باقي بماند.

  شناي مختلط: 3- 6

در مواد مختلط انفرادي ، شناگر چهار سبك شنا را به ترتيب ذيل انجام مي دهد: شناي پروانه ، كرال پشت ، كرال سينه ( قورباغه ) و  1-6-3

  امل شود. شناي آزاد. هر يك از اين سبك ها بايد يك چهارم مسافت ماده مربوطه را ش

، شناگر سه سبك شنا را به ترتيب ذيل انجام مي دهد: كرال پشت ، كرال سينه ( قورباغه ) متر 75و  متر 150در مواد مختلط انفرادي  1-1-6-3

  و شناي آزاد. هر يك از اين سبك ها يك سوم مسافت ماده را شامل مي شوند.

بك شنا را به ترتيب ذيل انجام خواهند داد: كرال پشت ، كرال سينه ( قورباغه ) ، شناي در مواد مختلط امدادي ( تيمي ) شناگران چهار س 2-6-3

  پروانه و شناي آزاد.

  هر بخش بايد بر طبق قوانين مربوط به سبك شناي مربوطه به اتمام برسد. 3-6-3

  مواد امدادي ( تيمي ): 3- 7

بايد فقط يك تيم را ثبت نام نمايد. تمامي شناگران ثبت نام شده بر اساس هر سيستم كالسبندي مي  NPCبراي هر ماده امدادي ، هر  1-7-3

  توانند در ماده امدادي مربوطه مورد استفاده قرار گيرند.

  تمامي اعضاء يك تيم امدادي بايد از مليت ورزشي يكساني برخوردار باشند. 2-7-3

) و دورهاي فينال يك ماده تغيير داد مشروط بر اين كه اين  heatsر زمان بين دورهاي مقدماتي ( تركيب يك تيم امدادي را مي توان د 3-7-3

 تيم مركب از شناگران مندرج در ليست شناگراني باشد كه به نحو مقتضي براي آن ماده ثبت نام شده اند. در صورت انجام مسابقات مقدماتي (

heats اتي و / يا در دور فينال يك ماده شنا كرده اند، بايد مدال را دريافت نمايند. ) ، ورزشكاران كه در اين دورهاي مقدم  

آن ها بايد حداقل يك ساعت قبل از مسابقه آن جلسه از مسابقه كه ماده امدادي مربوطه قرار است در آن  كالس ورزشياسامي شناگران و  4-7-3

قرار است شنا كنند، تحويل داده شوند. اين اسامي بايد به ترتيبي كه در مسابقه  به ترتيبي كه IPCجلسه انجام شود، در قالب فرم رسمي شناي 
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عدم شركت مي كنند ، در ليست وارد شوند و شناگران در مواد امدادي مختلط بايد براي كرال هاي ( سبك هاي ) مربوطه شان در ليست وارد شوند. 

پزشكي كنار گيري از دور مسابقه خواهد شد. تعويض ها فقط در صورت بروز وضعيت  شنا كردن بر اساس ترتيب مندرج در ليست ، منجر به اخراج

  امكان پذير خواهد بود.

و در شناگر (ران)  كالس ورزشياسامي ورزشكا (ران) رزرو براي مواد امدادي بايد در فرم اعالم شركت در مواد امدادي و با مشخص كردن  5-7-3

  بك ) شنا نيز بايد درج گردد.صورت مواد امدادي مختلط ، كرال ( س

يك شناگر انفرادي به عنوان عدد ارزش واقعي وي است  ورزشي تيم هاي امدادي بر مبناي يك سيستم امتيازي استوار مي باشند. كالس 6-7-3

  امتياز ارزش دارد. 12معادل  SB12ورزشي  امتياز ارزش دارد، كالس 6، معادل  S4 ورزشي براي مثال كالس

تيم امدادي به صورت مختلط نيز امكان انجام مسابقه را دارند. در تيم امدادي  هر تيم امدادي بايد چهار ورزشكار حضور داشته باشند.در  7-7-3

ورزشكاران اين مواد در ثبت ركورد و يا مقاصد ديگر در ثبت  نفرادي) ورزشكار زن شركت داشته باشند. ركوردهاي ا2) ورزشكار مرد و دو (2بايد دو (

  نام در نظر گرفته نمي شوند.  

بخشي از بدن وي تماس با سكوي استارت را قبل از اينكه عضو جلويي ( قبلي ) تيم  يادر مواد امدادي ، تيم شناگري كه پاهاي وي  8-7-3

  دد.مربوطه با ديواره استخر تماس پيدا كند ، از دست بدهد ( از سكوي استارت جدا شود ) ، بايد از دور رقابت حذف گر

ر مي تواند مسابقه خود را از داخل آب آغاز نمايد. اين شناگر نبايد تماس دست / پاهاي خود با محل گدر يك ماده امدادي ، يك شنا 1-8-7-3

ر مسابقه عضو جلويي ( قبلي ) تيم وي ( هم تيمي وي ) با ديواره استخر تماس پيدا كند، از دست بدهد، در غير اين صورت از دواستارت تا زماني كه 

  حذف مي شود.

چنانچه عضو يك تيم امدادي به غير از شناگري كه براي شنا كردن يك مسير ( طول ) خاص مشخص شده ، در زمان انجام مسابقه وارد  9-7-3

دور مسابقه حذف مي  ، قبل از اين كه تمامي شناگران همه تيم ها مسابقه خود را تمام كرده باشند، در اين صورت تيم امدادي آن شناگر از آب شود

  گردد.

يك شناگر ، در يك ماده امدادي كه قرار است مسابقه خود را در آب استارت ( شروع ) نمايد، مي تواند تنها زماني وارد آب شود كه  1-9-7-3

  ) شناگر قبلي در همان طرف استخر انجام شده باشد. take offحركت شروع ( 

) نمايد و اطالع(اعالم تواند موارد جابجايي يا تعويض شناگران در مسابقه امدادي را به شناگر خود  ) مي tapperفرد عالمت دهنده (  10-7-3

ت موقعيت / مكان مسابقه امدادي را به وي اطالع دهد. ممكن است به يك نفر عالمت دهنده اضافي نياز نباشد، يك نفر عالمت دهنده براي عالم

) از رالي و يك نفر عالمت دهنده براي اعالم تعويض ( جابجايي ). فرد عالمت دهنده مجاز به  legدادن به شناگر تكميل كننده يك مسير ( 

  مربيگري شنا نمي باشد.

برگشت ها در طرف استارت بايد مشخص نمايد كه آيا ورزشكار استارت زننده ( شروع كننده ) در زماني كه  در مواد امدادي ، هر بازرس 11-7-3

، وي نيز در تماس با سكوي ( محل ) استارت مي باشد يا خير. به هنگام استفاده از  تماس دارديمي وي ) با ديواره استخر شناگر جلويي ( هم ت

 2-16، از اين سيستم بايد بر اساس ماده  امدادي در دسترس مي باشد take offتجهيزات داوري اتوماتيك كه براي قضاوت حركات شروع يا 

  استفاده شود.
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  مسابقه 3- 8

   بايد به صورت مواد براي جنسيت هاي جداگانه ( به صورت جداگانه براي مردان و زنان ) برگزار شود. مسابقات انفراديتمامي  1-8-3

  كل مسافت مربوطه را طي نمايد.  براي انتخاب (قبول شدن) شناگري كه به تنهايي در طول مسير شنا مي كند، بايد 2-8-3

  اليني كه مسابقه خود را شروع كرده ، باقي بماند و در همان الين مسابقه خود را به پايان برساند.شناگر بايد در همان  3-8-3

به صورت غير عمدي بعد از يك استارت يا بعد از انجام حركت برگشت وارد الين اشتباهي شود و نابينا يا كم بينا چنانچه يك شناگر  1-3-8-3

ر نگرفته باشد، به چنين شناگري بايد اجازه داده شود تا مسابقه خود را در همان الين به اتمام برساند. اين الين مورد استفاده شناگر ديگري قرا

مي تواند اين موضوع را به صورت شفاهي  tapperچنانچه الزم باشد كه اين شناگر به الين صحيح ( اصلي ) خود بازگردد ، فرد عالمت دهنده يا 

ن كار را بايد با بيان واضح و بلند نام شناگر انجام دهد تا از بروز حواس پرتي يا ايجاد مزاحمت براي ديگر به شناگر اطالع دهد ، اما فقط اي

  ورزشكاران خودداري شود.

با آن طرف ( انتهاي ) استخر يا مسير مسابقه تماس فيزيكي پيدا كند. حركت به هنگام دور زدن ( برگشت ) يك شناگر بايد  در كليه مواد، 4-8-3

  واره استخر انجام گيرد و شناگر نمي تواند يك گام يا قدمي از كف استخر بردارد.يگشت بايد از محل دبر

  كشيدن طناب الين مجاز نمي باشد. 5-3-8

ايجاد ممانعت براي شناگر ديگر از طريق شنا كردن در امتداد ( عرض ) خطوط ديگر يا هر گونه تداخلي در شناي ديگر ورزشكاران باعث  6-8-3

 NPCو  IPCكشور ميزبان ، شناي  NPCحذف ورزشكار خاطي از مسابقه مي شود. چنانچه اين خطا عمدي باشد، سرداور بايد اين موضوع را به 

  كشور متبوع شناگر خاطي اطالع و گزارش نمايد.

اجازه دادن به وي جهت رقابت در دور  چنانچه يك خطا شانس موفقيت يك شناگر را به مخاطره بيندازد، سرداور بايد از حق ( اختيار ) 7-8-3

) روي دهد، سرداور مي تواند دستور برگزاري مجدد  heatبعدي برخوردار باشد يا چنانچه اين خطا در يك مسابقه فينال يا در آخرين دور مقدماتي (

  مسابقه در آن ماده را صادر نمايد.

مدن به سطح آب بعد از آبينا ) ، چنانچه يك شناگر در خالل مسابقه به هنگام  در خصوص شناگران داراي مشكل بينايي ( نابينا يا كم 1-7-8-3

ب استارت يا دور زدن در يك اليني كه مورد استفاده شناگر ديگر است يا از طريق شناكردن در فاصله بسيار نزديك به طناب الين و غيره مرتك

ختيار اجازه دادن به يك يا تمامي شناگران جهت شناي مجدد در آن مسابقه ( ماده ) خطاي غير عمد ( اتفاقي ) شود، در اين صورت سرداور بايد از ا

  برخوردار باشد. چنانچه اين خطا در يك مسابقه فينال روي دهد، سرداور مي تواند دستور برگزاري مجدد آن مسابقه فينال را صادر نمايد. 

ه داراي پروتز در هر دو چشم خود هستند، بايد از عينك هاي تيره براي مسابقه به استثناء آن دسته از شناگراني ك S11شناگران كالس  8-8-3

، بايد چشمان خود را  كه ساختار صورت آن ها امكان نگهداشتن عينك را ندارند SM11و  S11  ،SB11 استفاده نمايند. شناگران كالس هاي

  بايد در پايان مسابقه مربوطه كنترل شوند. SM11و  S11  ،SB11 با يك پوشش تيره بپوشانند. عينك هاي شناي ورزشكاران كالس هاي

) در طول مسابقه از چشم ورزشكار بيفتد ، اين موضوع نبايد  breakكه عينك به طور اتفاقي در خالل شيرجه يا تنفس (  ماده ايدر  1-8-8-3

  باعث حذف وي از دور مسابقه شود.
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هيچ شناگري مجاز به استفاده يا پوشيدن هر وسيله يا لباس شنايي كه ممكن است به سرعت ، شناوري يا استقامت وي در خالل مسابقه  9-8-3

زدن  و غيره ) نمي باشد.اجسام چسبنده ، بندهاي قدرتي و يا  fin، پارو ، باله يا  webbedيا  غير انگشتيكمك كند ( از قبيل دستكش هاي 

استفاده از هر گونه تسمه كه حركات ناخواسته را محدود كند، ممنوع مي باشد. عالمت دادن روي بدن مجاز نمي باشد مگر نا مجاز است. عينك ش

  بشود.  6-2-6آن كه مشمول قانون 

  مسابقه نمي باشند. و/ يا اورتز ( اندام مصنوعي ) در خالل( به غير از پروتز چشمي) مجاز به استفاده از پروتز هيچ شناگري  1-9-8-3

ده ) در حال انجام است و قبل از اين كه تمامي ادر زماني كه يك مسابقه ( در آن ماگر شناگري كه در يك ماده ثبت نشده است،  10-8-3

  بايد از مسابقه بعدي خود حذف گردد. ،، وارد آب شود برسانندشناگران آن ماده مسابقه خود را به اتمام 

ابقه خود را به پايان رسانيده ، يا مسافت خود در يك ماده امدادي را به اتمام رسانيده است ، بايد در اسرع وقت بدون شناگري كه مس 11-8-3

  ايجاد مزاحمت براي شناگر ديگري كه هنوز مسابقه خود را به پايان نرسانيده ، استخر را ترك نمايد.

 مسابقه خود را به پايان برساند.د باقي بمانند تا اين كه آخرين شناگر آن تيم مي توانند در خط ( الين ) خو S1-5شناگران كالس  1-11-8-3

براي  شناگري كه در آب باقي مانده است بايد در فاصله كوتاهي از انتهاي استخر ، نزديك به طناب خط حركت نمايد اما نبايد باعث ايجاد مزاحمت

  ديگر شود. ) شناگر ديگر در خط ( الين

  هر مسابقه، سرداور بايد با دو سوت كوتاه به شناگران اعالم نمايد كه مي بايست از آب خارج شوند. در پايان 12-8-3

  ) يا هر وسيله ديگري كه به آن منظور طراحي و استفاده شود را ندارد. pace makingشناگر حق استفاده از دستگاه سرعت سنج (  13-8-3

آن خطا را  نمي شود و داور تخلف محسوبورزشكار  براي شدهانجام  يا توسط ورزشكار شود، خطاخطانجام جر به منچنانچه اشتباه داور  14-8-3

    مجاز اعالم مي نمايد.  

  آب هاي آزاد - 4

  شوند را مسابقات آب هاي آزاد مي نامند. ها، درياچه ها، دريا يا اقيانوس و كانال هاي آبي انجام مي مسابقاتي كه در رودخانه

  مسير مسابقه 4- 1

  شوند. كيلومتري برگزار مي 5اين مسابقات در يك مسير  1-1-4

محل آغاز و پايان مسابقه بايد يك مكان مشابه و در داخل آب باشد. محدوده منتهي به نقطه آغاز و پايان مسابقه بايد دسترسي آسان به  2-1-4

  آب را تضمين نمايد.

  ر باشد.كيلومت 5/1حداكثر فاصله تا محل تغيير سمت بايد  3-1-4

  متر قبل از خط پايان عاليم شناور بايد نصب شده باشند. 200حداقل  4-1-4

  كليات 4- 2

مسير  كليه شناگراني كه در يك ماده به رقابت مي پردازند، صرف نظر از جنسيت و كالس پزشكي، بايد هم زمان مسابقه را شروع نمايند و با هم در

  باشد: ير استثناء ميتعيين شده به رقابت بپردازند، ولي مورد ز
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 شود شناگران بر اساس جنسيت يا  چنانچه به علت كثرت تعداد شركت كنندگان ايمني و كنترل مسابقه زير سوال قرار گيرد، توصيه مي

 باشد. ) ميTDكالس ورزشي به دو گروه جداگانه تقسيم شوند. تصميم گيري در اين باره بر عهده نماينده فني (

  كالسبندي 1-2-4

  مراجعه شود). 2-4-2گردد ( به بند  برگزار مي S13- S11و كالس هاي  S10 – S1باشد كه براي كالس هاي  اين يك ماده كالس واحد مي

  شرايط شركت در مسابقات 2-2-4

  د را ارائه نمايد.كيلومتر آب هاي آزا 5و مسابقات مصوبه، شناگر بايد مدرك كتبي مبني بر شركت قبلي در شناي  IPCبراي شركت در مسابقات 

  محدوديت زماني 3-2-4

دقيقه مسير مسابقه را طي نمايد. بعد از سپري شدن اين مدت، داور از همه شركت كنندگان، حتي  30ساعت و  2شناگر بايد حداكثر طي مدت 

ت مسير را طي نكرده باشد از آب خارج هايي كه هنوز به خط پايان نرسيده اند، مي خواهد از آب خارج شوند. چنانچه شناگري در پايان اين مد آن

  گردد.  مي

  ممكن است براي ايمني شناگر، طبق نظر داور، نماينده فني يا مسئول ايمني مسابقات، اين شناگر را از آب خارج نمايند. 4-2-4

  ) به همراه داشته باشند.Thermal blanketهمه شناگران موظفند قبل از شروع مسابقه پتوي حرارتي ( 5-2-4

كه به تنهايي قادر به مسير يابي نيستند مي توانند براي جهت يابي كمك دريافت نمايند (  S1-4و كالس هاي  S11  ،S12شناگران  6-2-4

د. مثالً از نفر كمكي استفاده كنند). استفاده از يك قايق كوچك غير موتوري، تخته موج سواري يا يك شناگر ديگر ممكن است ضرورت داشته باش

بايد نحوه دريافت كمك را روز قبل از شروع مسابقات به نماينده فني اطالع دهد. نماينده فني بايد مطمئن شود كه روش كمك رساني به اين شناگر 

  كند. شناگر ايمني ساير شناگران را تهديد نمي

  ريزي نمايد. برنامهدر صورت نياز به كمك، شناگر بايد شخصاً براي تهيه وسايل يا نفر مورد نياز  1-6-2-4

  شود.  كند، به شناگر و پاروزن شماره مشابه داده مي چنانچه شناگر از يك نفر پاروزن به عنوان نفر همراه استفاده مي 2-6-2-4

  مسئولين مسابقات 4- 3

  شوند: در شناي آبهاي آزاد افراد زير به عنوان مسئولين مسابقه منصوب مي

 ) مسئول مسيرCourse officer( 

 اور سر د 

  داوران 

 سه نفر وقت نگهدار و يك نفر سرپرست وقت نگهدارها 

 سر داور و دو داور خط پايان 

 مسئول ايمني 

 مسئول پزشكي 

 متصدي مسير 
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 شود) داوران گردش (در هر يك از نقاط تغيير مسير يك نفر داور مستقر مي 

 استارتر 

 (گوينده) اعالن كننده 

 ( ثبت كننده ) ثبات 

 Stickman (چوب نگهدار) 

 

  )TDنماينده فني ( 1-3-4

  مراجعه نماييد). Course officerباشد (لطفاً به وظايف مسئول مسير يا  اين سمت مرتبط با سمت مسئول مسير مي

  شود. نماينده فني بايد اطمينان حاصل نمايد كه مسابقه به نحو مطلوب و بر اساس قوانين و مقررات برگزار مي 1-1-3-4

  ماينده فني مسئوليت كليه امور فني مسابقه را بر عهده دارد.ن 2-1-3-4

  باشد. كه براي يك مسابقه منصوب شده اند مسئول مي IPCنماينده فني نهايتاً در قبال كليه مسئولين شناي  3-1-3-4

  نمايد. يداور و مسئول ايمني را توجيه م IPCنماينده فني در ارتباط با هدايت مسابقات و قوانين شناي  4-1-3-4

  نماينده فني بايد موارد نقض مقررات را فوراً به داور گزارش نمايد. 5-1-3-4

  تواند شناگر ناقض مقررات را اخراج نمايد. نماينده فني مي 6-1-3-4

  بايد از دانش الزم در ارتباط با اداره مسابقات آب هاي آزاد يا مربيگري در اين زمينه برخوردار باشد. 7-1-3-4

  )Refereeداور ( 2-3-4

و هدايت مسابقات  IPCموظف است به توصيه هاي نماينده ايمني و نماينده فني پيرامون كليه امور مربوط به قوانين و مقررات شناي  1-2-3-4

  توجه نمايد.

هاي مسابقات و  اط با ويژگيها، آنان را در ارتب بايد بر كليه مسئولين منتصب در مسابقه كنترل داشته باشد و ضمن تأييد انتصاب آن 2-2-3-4

  قوانين و مقررات مربوطه توجيه نمايد.

را به اجراء گذارد و تصميم مقتضي را در مورد كليه پرسش هايي كه در ارتباط با هدايت مسابقات مطرح  IPCبايد كليه قوانين شناي  3-2-3-4

  شوند و در قوانين تصريح نشده اند اتخاذ نمايد. مي

  ، در هر مرحله، دخالت نمايد.IPCهده هر نوع تخطي از قوانين و مقررات شناي در صورت مشا 4-2-3-4

  ها تصميم گيري كند. كليه اعتراض هايي كه در مورد مسابقات صورت مي گيرند را بررسي نمايد و درباره آن 5-2-3-4

  م مقتضي را اتخاذ نمايد.) و زمان ثبت شده منافات وجود دارد، تصميjudgeدر مواردي كه بين تصميم قاضي ( 6-2-3-4

بايد با يك پرچم بر افراشته و صداي سوت به شناگران اطالع دهد كه شروع مسابقه نزديك است و وقتي مطمئن شد كه همه شناگران  7-2-3-4

  آماده هستند با حركت پرچم از استارتر بخواهد مسابقه را شروع كند.

  نمايد يا ساير داوران به او گزارش نمايند، شناگر خاطي را اخراج نمايد. در صورتي كه شخصاً نقض مقررات را مشاهده 8-2-3-4
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) judgeبا باال بردن يك پرچم قرمز و كارتي كه شماره شناگر آن نوشته شده است، اخراج يك شناگر را اعالم نمايد و از قاضي ( 9-2-3-4

  بخواهد موضوع را به شناگر اطالع دهد.

يا مسئولين مسابقات در معرض خطر قرار گيرد، داور ضمن مشورت با مسئول ايمني يا بنا بر رهنمودهاي نماينده چنانچه ايمني شناگر  10-2-3-4

  تواند مسابقه را متوقف نمايد. فني، مي

  ) (Assistant Refereeكمك داور  3-3-4

مسئوليت هاي محوله را بر عهده گرفته اند. در  كمك داور بايد اطمينان حاصل نمايد كه كليه پرسنل مورد نياز براي هدايت مسابقات 1-3-3-4

نمايد. افرادي كه براي اداره امور  صورت غيبت هر يك از مسئولين، كمك داور با تأييد داور و نماينده فني نسبت به جايگزيني اين افراد اقدام مي

  شوند. ا در صورت نياز افراد اضافي منصوب ميمسابقات فاقد كارآيي الزم تشخيص داده شوند نيز بايد به همين نحو جايگزين شوند و ي

قبل از شروع مسابقات، متصدي مسير، مسئول مسير مسابقه و مسئول ايمني گزارش وضعيت را در اختيار كمك داور قرار مي دهند و  2-3-3-4

  يافتي مطلع نمايد.دقيقه قبل از شروع مسابقه داور و نماينده فني را از محتواي گزارش هاي در 15كمك داور بايد حداقل 

) را بر عهده دارد و محل فعاليت هر يك را مشخص Judgesكمك داور مسئوليت قرعه كشي براي تعيين موقعيت قضاوت كنندگان ( 3-3-3-4

  نمايد. مي

  )Starterاستارتر ( 4-3-4

  استارتر بايد در محلي مستقر شود كه همه شناگران بتوانند به راحتي او را ببينند. 1-4-3-4

  استارتر بايد با عالمت داور هر پرچمي كه در دست دارد را باال ببرد و همراه با سوت ممتد آن را در حالت عمودي قرار دهد. 2-4-3-4

استارتر بايد هم زمان در حالي كه دست خود را مستقيم نگهداشته است پرچم را پايين آورده، عالمت هشدار دهنده صوتي را به صدا در  3-4-3-4

  آورد.

  سرپرست وقت نگهدار 5-3-4

  نفر وقت نگهدار را در خط استارت و پايان مستقر نمايد.  3سرپرست وقت نگهدارها بايد حداقل  1-5-3-4

شوند و كليه داوران ساعت  دقيقه قبل از شروع مسابقات ساعت ها كنترل مي 15سرپرست وقت نگهدارها بايد اطمينان حاصل نمايد كه  2-5-3-4

  كنند. ساعت رسمي مسابقات تنظيم ميهاي خود را با 

سرپرست وقت نگهدارها بايد ركورد هر يك از شناگران را از داوران وقت نگهدار دريافت نمايد و در صورت نياز ساعت هاي آنان را  3-5-3-4

  كنترل كند.

  هدارها را كنترل كند.سرپرست وقت نگهدارها موظف است زمان رسمي (ركورد) ارائه شده بوسيله هر يك از وقت نگ 4-5-3-4

  وقت نگهدارها 6-3-4

  وقت نگهدارها مسئوليت هاي زير را بر عهده دارند:

  اندازه گيري ركورد هر يك از شناگران تعيين شده. درستي ساعت ها را بايد كميته مديريت مورد تأييد قرار دهد. 1-6-3-4

  ن ساعت ها فقط با دستور مديريت وقت نگهدارها.به كار انداختن ساعت ها با عالمت استارت و متوقف نمود 2-6-3-4



38 

  بعد از پايان هر مرحله، بالفاصله ركورد را ثبت نمايند و آن را در اختيار سرپرست خود قرار دهند. 3-6-3-4

  شود.شود، بايد به همان تعداد از زمان سنج دستي نيز استفاده  وقتي از دستگاه هاي زمان سنجي اتوماتيك استفاده مي 4-6-3-4

  )Chief Judgeسرپرست قضات ( 7-3-4

  نمايد. هاي تعيين شده منصوب مي سرپرست قضات يك نفر را براي استقرار در هر يك از محل 1-7-3-4

  ) در محل وجود دارد و به تعداد مورد نياز چوب هاي شماره دار در اختيار دارد.Stickmanبايد اطمينان حاصل نمايد كه چوبدار ( 2-7-3-4

ها را در اختيار داور قرار  آوري نمايد و نتايج و رده بندي را تعيين و مستقيماً آن در پايان هر مسابقه، برگه هاي امضاء شده نتايج را جمع 3-7-3-4

  دهد.

  باشد) ها مي يكي از آن Chief Judgeشوند كه سر قاضي يا  نفر قاضي مستقر مي 3قضات خط پايان ( در خط پايان  8-3-4

  ها قرار داشته باشد. ن افراد در خط پايان طوري به صف مي ايستند كه موضع پايان مسابقات كامالً در معرض ديد آناي 1-8-3-4

  بخواهد ترتيب مكاني شناگر را مشخص نمايد. Stickman) قاضي خط بايد از Finishبعد از هر پايان ( 2-8-3-4

  مسئوليت وقت نگهدار را نيز عهده دار شود.تواند در همان مسابقه  نكته مهم: قاضي خط پايان نمي

  )Race Judgesداوران مسير ( 9-3-4

شود. قرعه كشي  داوران مسير بايد در يك وسيله مطمئن جداگانه مستقر شوند. موقعيت هر داور مسير از طريق قرعه كشي تعيين مي 1-9-3-4

  اي كه براي او تعيين شده نظارت داشته باشد. شود و هر داور بايد بر محدوده درست قبل از شروع مسابقه انجام مي

شوند و هر گونه تخلف از قوانين را كتباً ثبت نموده، مورد را در اسرع  داور مسير بايد اطمينان حاصل نمايد كه قوانين مسابقات رعايت مي 2-9-3-4

  نمايد. وقت به داور مسابقه گزارش 

  تعيين شده، بنابر درخواست داور نماينده فني، از شناگر بخواهد از آب خارج شود. داور مسير بايد بعد از انقضاي زمان هاي 3-9-3-4

شوند و در صورت ارتكاب به رفتارهاي غير  داور مسير بايد اطمينان حاصل نمايد كه شناگران از امتيازهاي غير منصفانه بهره مند نمي 4-9-3-4

  ها بخواهند از شناگران ديگر فاصله بگيرند. ورزشكارانه و ايجاد مزاحمت براي ساير شناگران، از آن

  )Turn Judgesداوران محل دور زدن ( 10-3-4

داوران محل دور زدن بايد در تمام مدت در محل مستقر باشند و مطمئن شوند كه شناگران بر اساس اطالعات مندرج در مدارك  1-10-3-4

  ها داده شده است تغيير مسير  مي دهند. مسابقات و اطالعاتي كه در جلسه توجيهي قبل از مسابقه به آن

اي اين داوران بايد موارد نقض مقررات در هنگام دور زدن يا تغيير مسير را فوراً با بيسيم به داور مسير اطالع دهند و موارد را در فرم ه 2-10-3-4

  مربوطه ثبت نمايند.

  ) تحويل دهند.Chief Judgeالفاصله بعد از پايان مسابقه به سر داور (داوران محل دور زدن بايد برگه هاي امضاء شده ركورد را ب 3-10-3-4

  )Safety Officerمسئول ايمني ( 11-3-4

  باشد. مسئول ايمني مسئوليت كليه امور ايمني مسابقه را بر عهده دارد و در برابر داور و مسئول فني جوابگو مي 1-11-3-4
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د كه تمامي مسير از ايمني الزم برخوردار است و هيچگونه مانعي در مسير وجود ندارد. به مسئول ايمني بايد اطمينان حاصل نماي 2-11-3-4

  محدوده هاي استارت و پايان مسابقات بايد توجه بيشتري شود.

  ده اند.ها در مسير فراهم ش قايق موتوري براي اسكورت شناگران و تامين ايمني آن 60مسئول ايمني بايد اطمينان يابد كه حداقل  3-11-3-4

روز قبل از شروع مسابقات، جدول اطالعات جزر و مد و جريان آب را در اختيار شناگران قرار دهد. در اين  7مسئول ايمني بايد  4-11-3-4

  اطالعات بايد به زمان وقوع تغييرات در مسير اشاره شده باشد و تأثير اين تغييرات بر روي شناگران توضيح داده شود.

يمني بايد هفت روز قبل از شروع مسابقات، اطالعات مربوط به نوسان دماي آب و زندگي آبزيان را در اختيار شناگران قرار مسئول ا 5-11-3-4

  دهد.

در صورت غير مطمئن بودن شرايط، مسئول ايمني بايد ضمن هماهنگي با مسئول مسير، داور و مسئول فني توصيه هاي الزم را براي  6-11-3-4

  نمايد تا در روند انجام مسابقات يا در طول مسير اصالحات الزم صورت گيرد و در صورت ضرورت، مسابقه كنسل يا به تأخير افتد. رفع اشكاالت ارائه

  مسئول پزشكي 12-3-4

  باشد. مسئول پزشكي در ارتباط با كليه امور پزشكي شناگران و مسابقات، در برابر داور و نماينده فني جوابگو مي 1-12-3-4

مسئول پزشكي بايد اطالعات مربوط به شرايط مسابقات را در اختيار امكانات پزشكي منطقه اي قرار دهد و اطمينان حاصل نمايد كه  2-12-3-4

  شوند. مصدومين در اسرع وقت از خدمات پزشكي در اماكن تعيين شده بهره مند مي

ائه كمك هاي اوليه و اضطراري به مصدومين ناشي از تغييرات دما يا مسئول پزشكي بايد خدمه قايق هاي اسكورت را در ارتباط با ار 3-12-3-4

  آبزيان توجيه نمايد.

  مسئول پزشكي بايد اطمينان حاصل نمايد كه آمبوالنس قابل استفاده در محل مستقر شده است. 4-12-3-4

  مسئول مسير 13-3-4

  فني مراجعه شود)نكته: ممكن است اين سمت نماينده فني مرتبط باشد (به وظايف نماينده 

  باشد. مسئول مسير مسئوليت درستي مسير مسابقه را بر عهده دارد و در برابر كميته برگزاري جوابگو مي 1-13-3-4

  مسئول مسير بايد مطمئن شود كه نقاط تغيير مسير درست عالمتگذاري شده اند و نيروي انساني الزم در محل مستقر شده اند. 2-13-3-4

  مسير بايد قبل از شروع مسابقه به اتفاق داور، مسئول ايمني و نماينده فني از مسير و عالمتگذاري ها بازديد نمايد.مسئول  4-13-3-4

مسئول مسير بايد اطمينان حاصل نمايد كه داوران محل دور زدن قبل از شروع مسابقه در محل مستقر شده اند و موضوع را به كمك  5-13-3-4

  داور گزارش نمايد.

  )Clerk of Courseكارگزار مسير ( 14-3-4

  بايد قبل از شروع مسابقه شناگران را جمع نمايد و آنان را براي مسابقه آماده نمايد. 1-14-3-4

  بايد اطمينان حاصل نمايد كه همه شناگران در زمان مقرر در محل حاضر هستند. 2-14-3-4

  اي دست و پاي خود را كوتاه نموده اند و ساعت يا جواهرات به همراه ندارند.بايد اطمينان حاصل نمايد كه كليه شناگران ناخن ه 3-14-3-4

  كنند. بايد مطمئن شود كه كليه شناگران از شماره درست استفاده مي 4-14-3-4
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هشدار داده  دقيقه آخر، هر يك دقيقه به شناگران 5بايد در فواصل زماني مناسب قبل از شروع مسابقه، زمان را اعالم نمايد. در  5-14-3-4

  شود. مي

  شوند. بايد اطمينان حاصل نمايد كه كليه البسه و تجهيزات رها شده در محل شروع مسابقه، در محل پايان در نقطه امني نگهداري مي 6-14-3-4

ها حضور ندارند، از  نشوند، چنانچه افراد پشتيباني آ بايد اطمينان حاصل نمايد كه كليه شناگراني كه در خط پايان از آب خارج مي 7-14-3-4

  شوند. امكانات الزم براي تندرستي بهره مند مي

بايد اطمينان حاصل نمايد كه امكانات مناسب براي پذيرايي و تغذيه فراهم شده است (صندلي، نوشيدني گرم و سرد و خوراك مختصر  8-14-3-4

  براي همه شناگران در خط پايان بايد فراهم شود).

  )Recorderده ثبات (ثبت كنن 15-3-4

  ثبات بايد اسامي منصرف شدگان را ثبت نمايد، نتايج را در فرم هاي رسمي وارد نمايد و ركوردها را براي جوايز تيمي نگهداري كند. 1-15-3-4

دن به ) در هنگام ورود شناگر به چك پرينت پزشكي يا رسيStick numberثبات بايد شماره شناگر را با توجه به شماره چوب ( 2-15-3-4

  ساحل ثبت نمايد.

وقتي تمام شناگران مسابقه را به اتمام رساندند يا در زمان تعيين شده موفق به طي مسير نشده اند، ثبات بايد مراتب را به داور گزارش  3-15-3-4

  نمايد.

  ) Stickmanچوبدار ( 16-3-4

باشد، به او تحويل  دهنده موقعيت شناگر در زمان پايان مسابقه مي استيك من بايد يك چوب شماره دار يا شيئي مشابه آن را كه نشان 1-16-3-4

  دهد.

  اسكورت / قايق نجات 4- 4

  قايق هاي اسكورت يا نجات بايد ويژگي هاي زير را دارا باشند:

  قابليت دريايي داشته باشند و بتوانند با سرعت شناگران به پيش بروند. 1-4-4

  از مهارت هاي قايقراني برخوردار باشند و جليقه هاي نجات تأييد شده بر تن داشته باشند. كليه سرنشينان اين قايق ها بايد 2-4-4

  نفر را به راحتي در خود جاي دهد. 3قايق بايد بتواند حداقل  3-4-4

  شد.قايق بايد داراي تجهيزات ارتباطي جهت تماس با مسئول مسير، نماينده فني، مسئول ايمني، داور و مسئول پزشكي با 4-4-4

  قايق بايد به تجهيزات نجات مانند پتوي حرارتي و نوشيدني هاي سرد و گرم مجهز شده باشد. 5-4-4

  كليه سرنشينان قايق بايد بوسيله مسئول پزشكي در ارتباط با روش هاي اورژانس دما و كمك هاي اوليه در آب توجيه شده باشند. 6-4-4

  استارت 4- 5

شوند و آب در محل شروع بايد حداقل يك متر عمق داشته باشد. شناگران مي توانند در زمين  در آب آغاز ميكليه مسابقات آب هاي آزاد  1-5-4

  كف بايستند، شناور باشند يا گام بردارند.

  براي شروع ممكن است شناگران به نفرات پشتيباني يا داوطلب نياز داشته باشند. 2-5-4
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  تأييد نماينده فني در محل حضور يابند.نفرات پشتيباني و داوطلبان بايد با  3-5-4

) مسير بايد در فواصل زماني تعيين شده، نزديك شدن زمان شروع را اطالع دهد. در پنج دقيقه آخر قبل از شروع هر يك Clerkكارگزار ( 4-5-4

  دقيقه يك بار زمان باقيمانده تا آغاز مسابقه بايد اعالم شود.

قرعه كشي انجام شده، حالت مي گيرند و شماره هاي كم تر به ترتيب در سمت چپ و شماره هاي بيشتر شناگران در محل استارت، طبق  5-5-4

  در سمت راست مي ايستند.

اگر چه ممكن است خانم ها و آقايان هم زمان مسابقه را شروع كنند، ولي در همه امور ديگر مسابقات زنان و مردان جداگانه مالك عمل  6-5-4

  قرار مي گيرند.

چنانچه تعداد نفرات ايجاب نمايد، استارت مسابقات مردان و زنان بايد جداگانه صورت گيرد و مسابقات مردان بايد هميشه قبل از  1-6-5-4

  مسابقات زنان شروع شود.

اي هميشه قبل از كالس ه S11-13شود، كالس هاي باالتر و كالس هاي  اگر مسابقات بر حسب كالسبندي شناگران شروع مي 2-6-5-4

  كنند. پايين تر مسابقه را شروع مي

خط استارت بايد به وضوح مشخص شده باشد. اين خط با استفاده از ادوات باالي سر يا تجهيزات غير ثابت بر روي سطح آب مشخص  7-5-4

  شود. مي

دهد  شاره با پرچم به استارتر، نشان ميدهد و ضمن ا داور با باال گرفتن پرچم و سوت هاي كوتاه، نزديك بودن زمان استارت را اطالع مي 8-5-4

  كه مسابقه تحت نظر استارتر قرار گرفته است.

  استارتر بايد در محلي مستقر شود كه همه شناگران بتوانند به راحتي او را ببينند. 9-5-4

ي شناگران براي  ص استارتر، همهشود كه به تشخي عالمت استارت بايد هم بصري و هم شنيداري باشد و زماني عالئم استارت داده مي 10-5-4

  شروع مسابقه آمادگي دارند.

چنانچه به تشخيص داور، شناگري از امتياز غير منصفانه استارت بهره مند شده است، بايد شناگران متوقف شوند و استارت مجدد صورت  11-5-4

  گيرد.

  فوراً به او هشدار داده شود. 4-7-7ق بند چنانچه شناگري باعث متضرر شدن يك شناگر ديگر شده باشد بايد طب 1-11-5-4

متر از محل استارت فاصله  200قايق هاي اسكورت و پشتيباني بايد قبل از شروع مسابقه در محل مستقر شده باشند و بايد حداقل  2-11-5-4

  يجاد نمايد.داشته باشند. بيرون آوردن يك شناگر از آب بوسيله اين قايق ها نبايد براي ساير شناگران مزاحمتي ا

  محل مسابقه  4- 6

شود بايد حداقل جريان و حركات جزر و مدي را داشته باشد و مسابقه را مي توان در  آب شور يا شيرين  آبي كه در آن مسابقه برگزار مي 1-6-4

  برگزار نمود.

ده باشند. به طور كلي، اين مجوز پاكيزگي مسئولين ايمني و بهداشت منطقه بايد مجوزي را مبني بر مناسب بودن محل مسابقه صادر كر 2-6-4

  شود. آب و ايمني فيزيكي محل را شامل مي
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  عمق آب در تمام طول مسير نبايد كم تر از يك متر باشد. 3-6-4

يمتري سانت 40ساعت قبل از شروع مسابقه، در وسط مسير و در عمق  2درجه سانتيگراد باشد. دماي آب بايد  16دماي آب نبايد كم تر از  4-6-4

تيم هاي  زير آب اندازه گيري شود. اندازه گيري دماي آب بايد در حضور داور، نماينده فني، يكي از اعضاي كميته برگزاري و يكي از مربيان يكي از

  شود. شركت كننده صورت گيرد. مربي ياد شده در جلسه فني انتخاب مي

  شده باشند.هاي دور زدن يا تغيير مسير بايد به وضوح مشخص  محل 5-6-4

) در آن مستقر Turn Judgeگيرد و داور تغيير مسير ( هاي تغيير مسير يك قايق يا سكو با عالمت مشخص قرار مي در كليه محل 6-6-4

  گردد. قايق يا سكو نبايد مانع ديد شناگران در محل دور زدن يا تغيير مسير شود. مي

كويي كه داور تغيير مسير در آن مستقر شده است بايد در محل خود ثابت باشند و جزر و كليه تجهيزات محل دور زدن، از جمله قايق يا س 7-6-4

  ها شود. مد، باد و جريان هاي آبي باعث جابجايي آن

  نزديك شدن به خط پايان بايد با عاليم رنگي آشكار مشخص شده باشند. 8-6-4

  مسابقه 4- 7

  رگزار شوند.كليه مسابقات آب هاي آزاد بايد با سبك آزاد ب 1-7-4

اهد چنانچه شناگري با دنبال روي يا خزيدن در جريان آب قصد بهره برداري غير منصفانه را دارد داور مسير بايد به او تذكر دهد و از او بخو 2-7-4

  از قايق اسكورت، ساير شناگران يا پرسنل پشتيباني فاصله بگيرد.

شود، خواه  چه از سوي داور، رفتار غير ورزشكارانه تلقي شود، اخراج شناگر را باعث ميسد مسير يا تماس عمدي با يك شناگر ديگر، چنان 3-7-4

  مزاحمت را شناگر و يا نفرات پشتيباني او ايجاد كرده باشند.

استفاده از زمين تواند در كف راه برود، بپرد، بخزد يا با  گردد، ولي شناگر نمي تماس با كف آب در حين مسابقه اخراج ورزشكار را باعث نمي 4-7-4

  كف خود را به جلو براند.

  ها قرار نگيرند. نفرات يا قايق پشتيباني شناگر بايد طوري مانور بزنند كه سد راه ساير شناگران نشوند و درست در جلوي آن 5-7-4

از آن قرار داشته باشد. قايق  قايق پشتيباني شناگر بايد موقعيت خود را طوري حفظ كند كه شناگر در مقابل خط وسط قايق يا جلوتر 6-7-4

  پشتيباني نبايد در پيشروي شناگر تأثير گذار باشد و يا حركت آسان او در جريان آب را باعث شود.

چنانچه به عقيده هر يك از داوران (ضمن مشورت با داور يا كمك داور)، شناگر يا نفر پشتيباني وي قصد بهره برداري غير منصفانه را  7-7-4

) خود را به جلو براند، به شرح Slip Streamingباشد، با تماس عمدي مزاحمتي براي ساير شناگران ايجاد نمايد يا با استفاده از جريان آب (داشته 

  زير با او برخورد خواهد شد.

  شود  هشدار داده مي با باال بردن يك پرچم زرد و كارتي كه شماره شناگر بر روي آن نوشته شده است به او –اولين مورد نقض مقررات

 باشد. كه در حال نقض مقررات مي

  با باال بردن يك پرچم قرمز و كارتي كه شماره شناگر بر روي آن نوشته شده است به شناگر اطالع داده  –دومين مورد نقض مقررات

 شود كه به علت نقض مقررات از مسابقه اخراج شده است. مي
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 آب خارج شود. ممكن است از شناگر خواسته شود فوراً از 

  ها او را لمس نمايند. تواند از اشياء ثابت يا شناور در آب كمك بگيرد و حق ندارد عمداً قايق يا نفر پشتيباني را لمس نمايد و يا آن شناگر نمي 8-7-4

او را لمس كند، قانون  چنانچه يكي از پرسنل رسمي كادر پزشكي مسابقات، براي كمك به شناگري كه در موقعيت بحراني قرار دارد 1-8-7-4

  شود. اخراج به علت تماس عمدي اعمال نمي

  كند.  قايق پشتيباني بايد بدون موتور باشد و هدايت قايق بر عهده فردي است كه شناگر او را انتخاب مي 9-7-4

  كليه قايق هاي پشتيباني بايد روز قبل از شروع مسابقه مورد تأييد نماينده فني قرار گيرند. 1-9-7-4

 wetsuitها كمك كنند استفاده نمايند. مثالً استفاده از  شناگران حق ندارند از ادواتي كه مي توانند به سرعت، پايايي يا شناوري آن 10-7-4

  ممنوع است. استفاده از كاله، كليپ بيني گوش و عينك شنا بالمانع است. 

اده نمايند، مشروط بر اينكه طبق نظر داور از اين مواد به طور بي رويه استفاده شناگران مي توانند از روغن گريس يا مواد مشابه آن استف 11-7-4

  نشده باشد.

  شود ممنوع است. به جلو راندن يك شناگر به وسيله فرد ديگري كه وارد آب مي 12-7-4

  قايق پشتيباني ممنوع است. راهنمايي براي جهت يابي و مربيگري از سوي پرسنل پشتيباني مجاز است. استفاده از سوت بر روي 13-7-4

كليه شناگران بايد شماره هاي خود را بر قسمت فوقاني پشت يا بر روي بازوهاي خود نصب نمايند. شماره ها بايد با جوهر ضد آب نوشته  14-7-4

  و به راحتي ديده شوند.

  از هر دو طرف قابل رويت باشد. هر يك از نفرات پشتيباني بايد شماره شناگر را به همراه داشته باشند و شماره 15-7-4

مسير را طي كرده باشد، رده بندي نهايي بر اساس گزارش داور  3/4در صورت لغو اضطراري مسابقه، چنانچه شناگر پيشتاز حداقل  16-7-4

  .مسير را طي كرده باشد، مسابقه بايد در اولين فرصت تجديد گردد 3/4گيرد. چنانچه شناگر پيشتاز كم تر از  صورت مي

  پايان مسابقه 4- 8

ها نصب شده اند با  محدوده منتهي به خط پايان بايد بوسيله گويچه هاي شناور به وضوح عالمتگذاري شده باشد. محدوده اي كه گويچه 1-8-4

شود تا اطمينان  مي) پايان مسابقه، قايق ايمني مستقر laneشود. در نزديكي و مدخل ورودي باند ( نزديك تر شدن به ديواره پاياني باريكتر مي

  شوند. كنند و يا وارد اين محدوده مي حاصل شود كه فقط پرسنل پشتيباني مجاز از اين خط عبور مي

رسند  ديواره پاياني بايد حتي االمكان ثابت باشد يا محكم بسته شده باشد تا با نيروي باد، جزر و مد يا ضربه شناگراني كه به خط پايان مي 2-8-4

  ناي ديواره پاياني بايد به اندازه اي باشد كه حداقل سه شناور بتوانند هم زمان آن را لمس نمايند.جابجا نشود. په

 Microchipشود، بايد از فن آوري ريز تراشه هاي پاسخگر خودكار ( استفاده مي AOEچنانچه براي زمان سنجي از دستگاه اتوماتيك  3-8-4

Transponder Technologyل آيد. استفاده از اين ريز تراشه ها در مسابقات قهرماني جهان و بازيهاي پارالمپيك الزامي ) نيز استفاده به عم

شوند. مكان هاي فينال را داور با استناد به گزارش هاي داوران خط پايان و  است. زمان بدست آمده بوسيله اين ريز تراشه ها تا دهم ثانيه ثبت مي

  .نمايد نوار ويديويي خط پايان تعيين مي
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شود شناگران بايد يك پاسخگر ريز تراشه را در طول مسابقه روي هر يك از مچ  در مسابقاتي كه از فن آوري ريز تراشه ها استفاده مي 1-3-8-4

  هاي خود نصب نمايند.

  گردد. شناگراني كه فاقد دست هستند، ريز تراشه بر روي يك عضو ديگر نصب مي 2-3-8-4

دهد و داور از افراد  مسابقه ريز تراشه خود را از دست بدهد، يكي از مسئولين فوراً موضوع را به داور اطالع مي چنانچه شناگري در حين 3-3-8-4

همراه مسئول مي خواهد نسبت به جايگزيني تراشه مفقود شده در آب اقدام نمايند. هر شناگري كه هنگام رسيدن به خط پايان ريز تراشه خود را به 

  شود. ه حذف مينداشته باشد از مسابق

) و وقت نگهدارها بايد تمام وقت در موقعيتي قرار داشته باشند كه بتوانند ناظر بر پايان يافتن Stickmanداوران خط پايان، چوبدار ( 4-8-4

  شوند. مسابقه باشند. اين افراد در جايگاه خاص خود مستقر مي

  كمك افراد پشتيباني نياز داشته باشند.هنگام خارح شدن از آب، ممكن است برخي از شناگران به  5-8-4

شوند را لمس نمايند، مگر اينكه به وضوح دچار درد و رنج باشند و يا خودشان درخواست  مسئولين نبايد شناگراني كه از آب خارج مي 1-5-8-4

  كمك نمايند.

شود بايد  ك صندلي براي نشستن شناگري كه معاينه ميشود را معاينه كند، ي يكي از اعضاي تيم پزشكي بايد شناگراني كه از آب خارج مي 6-8-4

  فراهم شده باشد.

  بعد از ترخيص شناگر بوسيله عضو تيم پزشكي، بايد به او خوراك و نوشيدني داده شود. 7-8-4

  

  امكانات – 5

اين قوانين حل و فصل مشكالت در قوانين مربوط به امكانات سعي شده است بهترين محيط براي مسابقه و تمرين فراهم شود. هدف از تدوين 

  عمومي نيست. نظارت بر فعاليت هاي عمومي بر عهده مالك يا گرداننده اين تسهيالت است.

  كليات 5- 1

  دهد: نوع استخر را مورد تأييد قرار مي) 2(دو  IPCشناي  1-1-5

ستخر استاندارد پارالمپيك و با رعايت مفاد بندهاي و مسابقات مصوبه بايد در ا IPCاستخرهاي استاندارد شناي پارالمپيك: مسابقات  1-1-1-5

تواند برخي از استانداردها را براي استخرهاي موجود لغو نمايد، مشروط بر اينكه مشكل عمده اي  مي IPCبرگزار شوند ولي شناي  5-4و  3-5

  بوجود نياورند.

حداقل  5-2ايد در استخرهايي برگزار شوند كه طبق بند : مسابقات مصوبه بIPCاستخرهاي داراي حداقل استانداردهاي شناي  2-1-1-5

  استانداردهاي الزم را دارا باشند.

بايد قبل از مسابقات از استخر و تجهيزات آن بازديد نمايند و  IPCو مسابقات مصوبه، نماينده فني يا نماينده شناي  IPCدر مسابقات  2-1-5

  ها را مورد تأييد قرار دهند. آن
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و مسابقات مصوبه، همه استخرها بايد حداقل دو روز قبل از شروع مسابقات آماده بهره برداري باشند. استخر بايد حداقل  IPCات در مسابق 3-1-5

  ساعت قبل از شروع مسابقه در دسترس شناگران قرار بگيرد. 5/1

  همه ي استخرها و تسهيالت بايد امكانات ويلچري داشته باشند. 4-1-5

  شود، استخر بايد براي تمرين در اختيار شناگران قرار گيرد. مسابقات، زماني كه مسابقه برگزار نميدر طول  5-1-5

هر كف پوش بايد حداقل ) هاي خارجي و با فاصله يك متر از لبه استخر قرار گيرند. Laneكف پوش ها بايد در كناره استخر، جنب باند ( 6-1-5

  متر طول داشته باشد.   2يك متر عرض و 

شود، اين تجهيزات تلويزيوني بايد كنترل از راه دور داشته باشند و مانع ديد يا  در مواردي كه از تجهيزات ويديويي زير آب استفاده مي 7-1-5

  هاي استخر شوند. حركت شناگران نشوند. تجهيزات ويديويي نبايد تركيب استخر را بر هم بزنند يا باعث محو شدن عالمتگذاري

  داراي حداقل استاندارد استخرهاي  5- 2

  طول 1-2-5

شود بايد طول استخر به اندازه اي  وقتي از تخته هاي لمسي زمان سنجي اتوماتيك در محل شروع و يا دور زدن استفاده مي -متر 50 1-1-2-5

  متر باشد. 50باشد كه فاصله بين سطوح دو تخته لمسي 

شود بايد طول استخر به  ن سنجي اتوماتيك در محل شروع و يا دور زدن استفاده ميوقتي از تخته هاي لمسي زما -بيست و پنج متر 2-1-2-5

  متر باشد. 25اندازه اي باشد كه فاصله بين دو تخته لمسي 

  تغييرات ابعاد 2-2-5

سانتيمتر باالي  30از صفر سانتيمتر در تمامي نقاط زير (منفي) + سانتيمتر و 3، نوسان متر در هر باند 25يا  متر 50در استخرهاي  1-2-2-5

اين اندازه گيري ها بايد مورد تأييد يك نفر مساح (نقشه بردار) يا يك فرد واجد شرايط كه  سانتيمتر زير سطح آب بال مانع است. 80سطح آب تا 

  ندازه ها نبايد تغييري ايجاد شود.شود، در ا مورد تأييد كشور عضو كه استخر در آن جا واقع شده است قرار گيرد. وقتي از تخته هاي لمسي استفاده مي

  عمق 3-2-5

سانتيمتر عمق داشته  135متري ديواره هاي انتهايي بايد حداقل  6متري تا حداقل  1استخرهايي كه داراي سكوي استارت هستند از  1-3-2-5

  باشد. متر مي 1باشند. عمق بقيه مسير حداقل 

  ديوارها 4-2-5

زي با يكديگر و عمود بر مسير شنا و سطح آب باشند. ديوارها بايد از مواد سخت و غير لغزنده ساخته شده ديوارهاي انتهايي بايد موا 1-4-2-5

  سانتيمتري زير آب رعايت شوند تا شناگران هنگام دور زدن در معرض خطر قرار نگيرند. 80باشند. اين ويژگي ها بايد تا عمق 

سانتيمتر زير آب قرار داشته باشند  120هاي استخر بالمانع است. اين رف ها بايد حداقل  استفاده از رف هاي استراحت در طول ديواره 2-4-2-5

  هر دو رفهاي بيرون و داخل آب قابل قبول هستند، ليكن رفهاي داخل آب ترجيح داده مي شوند.   سانتيمتر باشد. 10-15ها  و پهناي آن
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) نصب Gutterستفاده كرد. چنانچه بر روي ديواره هاي انتهايي استخر آب رو (بر روي هر چهار ديوار استخر مي توان از آب رو ا 3-4-2-5

سانتيمتر باالتر از سطح آب نشود. آب رو بايد با نرده يا شبكه  30شود، آب رو بايد طوري قرار گيرد كه مانع از نصب تخته هاي لمسي در ارتفاع  مي

  مناسب پوشانده شود.

  ) Laneباندهاي شنا ( 5-2-5

  سانتيمتر نباشد. 20متر پهنا داشته باشند و فضاي بين ديواره و بخش خارجي اولين و آخرين باند كم تر از  5/2باندها بايد حداقل  1-5-2-5

  ) Lane Ropesطناب هاي باند ( 6-2-5

شوند. قالب ها بايد در وضعيتي  طناب ها بايد در تمام طول مسير كشيده شوند و به قالبهاي فرورفته در ديوارهاي انتهايي متصل مي 1-6-2-5

شوند. قطر اين  نصب شوند كه شناورهاي دو ديواره انتهايي روي سطح آب قرار گيرند. بر روي هر يك از طناب ها شناورهايي پشت سر هم نصب مي

  سانتيمتر است. 15سانتيمتر و حداكثر  10اورها حداقل شن

  باند دارند رنگ طنابهاي باند به شرح زير خواهد بود: 8در استخرهايي كه  2-6-2-5

 8و  1دو طناب سبز براي باندهاي  -

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

 5و  4سه طناب زرد رنگ براي باندهاي  -

  باند دارند رنگ طنابها به شرح زير خواهند بود: 10كه در استخرهايي  3-6-2-5

  9دو طناب سبز براي باندهاي صفر و  -

 8و  7، 6، 3، 2، 1شش طناب آبي رنگ براي باندهاي  -

 5و  4سه طناب زرد رنگ براي باندهاي  -

  متر انتهايي هر طرف قرار مي گيرند بايد به رنگ قرمز باشند. 5شناورهايي كه در  4-6-2-5

  بين هر يك از باندها نبايد بيش از يك طناب وجود داشته باشد. طناب ها بايد كامالً كشيده باشند. 5-6-2-5

  متري هر يك از ديواره هاي انتهايي، رنگ شناورها بايد متمايز با رنگ ساير شناورها باشند. 15در فاصله  6-6-2-5

  گرفته اند بايد رنگ متمايز داشته باشند.متري قرار  25متر، شناورهايي كه در  50در استخرهاي  7-6-2-5

  در محل استارت و دور زدن، شماره باند (از يك جنس نرم) را مي توان بر روي طناب هاي باند نصب نمود. 8-6-2-5

  سكوي استارت 7-2-5

  سكو بايد ثابت باشد و حالت فنري نداشته باشد. 1-7-2-5

  متر باشد.سانتي 50-75ارتفاع سكو از سطح آب بايد  2-7-2-5

  سانتيمتر كم تر باشد و سطح سكو نبايد لغزنده باشد. 50× 50ابعاد سكو نبايد از  3-7-2-5

يك صفحه پشتي قابل تنظيم را دارد. از سكوي استارت كرال سكوي استارت امكان داشتن  درجه باشد. 10شيب سكو نبايد بيش از  4-7-2-5

   پشت قابل تنظيم نيز مي توان استفاده كرد.   
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شود چنانچه  سكوي استارت بايد طوري ساخته شده باشد كه شناگر بتواند در استارت فوروارد از جلو و پهلو سكو را بگيرد. توصيه مي 5-7-2-5

سانتيمتري سطح  3سانتيمتر پهنا داشته باشند و چنانچه قسمت جلو تا  10ضخامت سكو بيش از چهار سانتيمتر است دستگيره هاي طرفين حداقل 

  سانتيمتر باشد. 40ادامه يافته پهناي آن  سكو

  براي استارت فوروارد ممكن است دستگيره ها در طرفين سكو نصب شوند. 6-7-2-5

سانتيمتري باالي سطح آب به هر دو حالت افقي و عمودي نصب شوند.  30-60براي استارت كرال پشت، دستگيره ها بايد در فاصله  7-7-2-5

  طح ديواره هاي انتهايي موازي باشند و نبايد از ديواره هاي انتهايي فراتر بروند.اين دستگيره ها بايد با س

را مي توان در زير سكوي استارت نصب نمود. استفاده از فالش ممنوع است و در  Read-out boardsتخته هاي الكترونيكي  8-7-2-5

  استارت كرال پشت اشكال نبايد حركت داشته باشند.

هر يك از سكوهاي استارت بايد در هر چهار طرف شماره داشته باشند و شماره ها به وضوح ديده شوند. در استخرهايي  -يشماره گزار 9-7-2-5

متر از اين مورد  50، وقتي از سمت استارت به استخر نگاه مي كنيم، بايد در سمت راست قرار داشته باشد. مسابقات 1باند دارند، باند شماره  8كه 

باند، وقتي از سمت استارت به استخر نگاه مي كنيم، باند  10زيرا ممكن است از سمت مخالف استارت زده شوند. در استخرهاي  باشد استثناء مي

متر ممكن است استثنائاً مسابقه از سمت مخالف استارت زده شود. تخته هاي  50شماره صفر بايد در سمت راست قرار داشته باشد ولي در مسابقات 

  ن در قسمت باالي تخته شماره گزاري نمود. لمسي را مي توا

  نشان دهنده هاي چرخش در كرال پشت  8-2-5

متري دو  5متر باالتر از سطح آب، از پايه هاي ثابت كه در فواصل  5/2متر و حداكثر  8/1طناب هاي پرچم زده شده با ارتفاع حداقل  1-8-2-5

شوند. عاليم مشخص در دو طرف استخر و در صورت امكان بر روي هر  ديگر آن كشيده مي ديواره انتهايي قرار دارند، از يك سوي استخر به سوي

  شوند. متري هر يك از ديواره هاي انتهايي نصب مي 15)، در فاصله Laneيك از طناب هاي باند (

  رنگ عاليم دور زدن در كرال پشت بايد با رنگ سقف يا آسمان مغايرت داشته باشند. 2-8-2-5

متر باالتر از سطح آب از يك سوي استخر به سوي ديگر آن كشيده شده باشد. اين طناب بر 2/1استارت اشتباه بايد در ارتفاع حداقل  طناب 9-2-5

گيرد. در محل اتصال طناب به نگهدارنده ثابت بايد از مكانيزم رها  متر جلوتر از محل استارت قرار دارند قرار مي 15روي نگهدارنده هاي ثابت كه 

  شود بايد كليه باندها را به نحو مطلوب تحت پوشش قرار دهد. ي سريع استفاده شده باشد. وقتي طناب رها ميساز

درجه سانتيگراد باشد. در طول مسابقه سطح آب بايد ثابت نگهداشته شود و حركت قابل مالحظه نداشته باشد. به  25- 28دماي آب بايد  10-2-5

سياري از كشورها، جريان ورودي و خروجي آب بالمانع است، مشروط بر اينكه جريان آب چشمگير نباشد يا منظور رعايت مقررات بهداشتي، در ب

  باعث تالطم آب نشود. 

  كمتر باشد. Lux 600شدت نور در باالي سكوهاي استارت و در محل دور زدن نبايد از  - نور پردازي 11-2-5

  شوند. با رنگ زمينه باشند. اين عاليم در كف استخر و در مركز هر باند نصب مي ) بايد تيره رنگ و متناقضLaneعاليم باند ( 12-2-5

  سانتيمتر 30و حداكثر  20عرض: حداقل 
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متر مانده به ديواره  2متر است. خط هر باند بايد تا  21متر طول عالئم  25متر و در استخرهاي  46متر طول عالئم باند  50طول: در استخرهاي 

) خواهد بود. Lane Lineباشد و پهناي صليب برابر با پهناي خط باند ( متر مي 1د و انتهاي اين خط به صورت صليب و به طول انتهايي ادامه ياب

سانتيمتري پايين تر از  30سانتيمتر بايد در  50اين خطوط از لبه (جدول) تا كف استخر نبايد بريدگي داشته باشند. يك خط صليبي شكل به طول 

  شود) (اندازه گيري از مركز خط صليبي شكل انجام مي سطح آب نصب شود

متر  15بايد در  سانتيمتري CROSS LINE( 50ضربدري (  وطخط شده اندساخته  2006متري كه پس از اول ژانويه  50در استخرهاي 

  محاسبه شود.   ضربدريخر تا نقطه مركزي خط اين اين اندازه از انتهاي ديواره است 2013د. پس از اكتبر ناستخر قرار گير ييانتهاديواره مانده به 

  )Bulkheadsتاقك ها ( 13-2-5

شود، اين تيغه بايد در كل عرض مسير ادامه يابد و سطح آن صاف، محكم و غير  وقتي از تاقك به عنوان ديواره انتهايي استفاده مي 1-13-2-5

 80بر روي اين تاقك ها نصب شوند. تخته هاي لمسي از حداقل  لغزنده باشد و به صورت عمودي قرار گيرد. ممكن است تخته هاي لمسي

ها شكاف هايي وجود داشته باشد كه براي دست، پا و يا  سانتيمتري باالي سطح آب ادامه مي يابند و نبايد در آن 30سانتيمتري زير سطح آب تا 

ها به راحتي حركت نمايند و حركت اين افراد  ن بتوانند در امتداد آنانگشتان شناگران خطري ايجاد نمايد. تاقك ها بايد طوري طراحي شوند كه داورا

  در امتداد تاقك ها باعث تالطم يا جريان قابل مالحظه آب نشود.

  استخرهاي استاندارد شناي پارالمپيك  5- 3

بايد  AOEفاصله بين تخته هاي لمسي  دور كوتاه متر باشد ولي در مسابقات قهرماني جهان 50طول استخر، حد فاصل بين تخته هاي لمسي بايد 

  متر باشد. 25

  مراجعه شود. 5-2-2به بند  -نوسان ابعاد 1-3-5

  متر 25 -عرض استخر 2-3-5

  متر) 3متر (ترجيحاً  2حداقل  -عمق 3-3-5

  مراجعه شود. 5-2-4به بند  -ديواره ها 4-3-5

  اشند.استخرها بايد در هر دو طرف ديوارهاي داراي آبريز داشته ب 5-3-5

  باند براي بازيهاي پارالمپيك  10باند براي مسابقات قهرماني جهان و  8حداقل  –) Lanesتعداد باندها ( 6-3-5

متر در نظر گرفته شده باشد.  5/2دو محدوده هر يك به عرض  8و  1متر پهنا داشته باشد و در قسمت خارجي باندهاي  5/2هر باند بايد  7-3-5

 9باند داشته باشد اين مورد درباره باندهاي صفر و  10شود. اگر استخر  از اين دو باند جدا مي 8و  1طناب هاي باندهاي اين دو محدوده بوسيله 

  كند. صدق مي

  مراجعه شود. 5-2-6) به بند Lane Ropesطناب هاي باند ( 8-3-5

سانتيمتر طول داشته باشد و  60سانتيمتر عرض و  50 مراجعه شود با اين تفاوت كه سكو بايد حداقل 5-2-7به بند  - سكوهاي استارت 9-3-5

  سطح آن با مواد غير لغزنده پوشانده شده باشد، تجهيزات كنترل استارت اشتباه بايد نصب شوند.

  مراجعه شود. 5-2-7-9به بند  -شماره گذاري 10-3-5
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متر باالتر از سطح آب نصب شوند. پرچم  8/1دار بايد مراجعه شود. طناب هاي پرچم  5-2-8 به بند –عاليم دور زدن در كرال پشت  11-3-5

سانتيمتر است و دو ضلع ديگر مثلث  20گيرد  ها بايد بر روي طناب ثابت شده باشند. پرچم ها مثلثي شكل هستند و قسمتي كه روي طناب قرار مي

بر روي پرچم ها بال مانع است، مشروط بر اينكه شناي سانتيمتر باشد. نصب عاليم  25سانتيمتر هستند. فاصله بين هر يك از پرچم ها بايد  40

IPC ها را تأييد كرده باشد. قبالً آن  

  مراجعه شود. 5- 2-9به بند  -طناب استارت اشتباه 12-3-5

  مراجعه شود. 5-2-10به بند  –دماي آب  13-3-5

  كمتر باشد. Lux 1500شدت نور بر روي تمامي استخر نبايد از  –نورپردازي  14-3-5

متر  5/2مراجعه شود. فاصله بين نقاط مركزي هر يك از باندها از يكديگر بايد  5-2-12به بند  –) Lane markingsعاليم باند ( 15-3-5

  باشد.

  متر باشد.  5ها نبايد كمتر از  چنانچه استخرهاي شنا و شيرجه در يك محدوده قرار داشته باشند، فاصله بين آن 16-3-5

  )AOEسنجي اتوماتيك (تجهيزات زمان  5- 4

  و مسابقات مصوبه بايد تجهيزات زمان سنجي اتوماتيك مورد تأييد فراهم شوند و مورد استفاده قرار گيرند. IPCدر مسابقات  1-4-5

خص مي كنند و رده بندي او در مسابقه را مش دستگاه هاي زمان سنجي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك زمان هر شناگر را اندازه گيري مي 2-4-5

شود تجهيزات نصب شده نبايد با استارت و دور زدن شناگران يا عملكرد سيستم سر  نمايند. زمان شناگر تا دو رقم اعشار (صدم ثانيه) اندازه گيري مي

  زير تداخل داشته باشند.

  تجهيزات زمان سنجي مورد استفاده بايد ويژگي هاي زير را دارا باشند: 3-4-5

 وند.بوسيله استارتر فعال ش -

 بر روي سطوح خارجي استخر (كناره هاي استخر) سيم كشي باز نداشته باشند. -

 قابليت نمايش كليه اطالعات ثبت شده براي هر يك از باندها با مشخص نمودن باند و رده شناگر را دارا باشند  -

 امكان قرائت آسان ركورد هر يك از شناگران را به صورت ديجيتال فراهم نمايند. -

  ادوات استارت 4-4-5

  استارتر بايد براي صدور فرامين شفاهي، ميكروفون در اختيار داشته باشد. 1-4-4-5

ميكروفون و سيگنال استارت بايد به بلند گوهايي كه در هر يك از بلوك هاي استارت نصب شده اند متصل باشند تا همه شناگران  2-4-4-5

  ن و با كيفيت يكسان بشنوند.بتوانند فرامين شفاهي و عاليم استارت را هم زما

چراغ را بايد بتوان به كنار سكوي شناگر ناشنوا يا كم شنوا منتقل نموده آن را در محل مناسب براي  -چراغ استارت براي شناگران ناشنوا 3-4-4-5

  شناگر نصب نمود. اين چراغ بايد در معرض ديد داور و استارتر قرار داشته باشد.

  تخته هاي لمسي 5-4-5
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ميليمتر  2/0±سانتيمتر  1سانتيمتر ارتفاع داشته باشند. ضخامت اين تخته ها نبايد از  90متر پهنا و  4/2تخته هاي لمسي بايد حداقل  1-5-4-5

ه سانتيمتر آن پايين تر از سطح آب قرار گيرد. تجهيزات هر باند بايد مستقل نصب شد 60سانتيمتر تخته بايد باالي سطح آب و  30بيشتر باشد. 

سيم شده باشد تا بتوان آن را جداگانه كنترل نمود. سطح تخته بايد به رنگ روشن باشد و عاليم مصوبه خطوط براي ديواره هاي پاياني بر روي آن تر

  باشند .

بقه برگزار تخته هاي لمسي بايد در مركز هر باند به طور ثابت نصب شوند. ممكن است تخته ها قابل حمل باشند تا وقتي مسا -نصب 2-5-4-5

  آوري نمايند. ها را جمع شود، مسئولين استخر بتوانند آن نمي

حساسيت تخته ها بايد به گونه اي باشد كه با جريان يا تالطم آب فعال نشوند ولي با تماس جزئي دست فعال شوند. تخته  -حساسيت 3-5-4-5

  ها بايد در قسمت فوقاني حساس باشند.

ها انطباق يابند. پيرامون و لبه هاي تخته ها بايد  ها بايد هماهنگ با عالئم موجود استخر باشند و بر روي آن عالئم روي تخته -عالئم 4-5-4-5

  ميليمتر مشخص شده باشند. 5/2با يك نوار سياه رنگ به عرض 

  تخته ها بايد فاقد لبه هاي تيز باشند و خطر برق گرفتگي نداشته باشد.  -ايمني  5-5-4-5

مي توان از يك وسيله نيمه اتوماتيك به عنوان پشتيبان براي وسيله داوري اتوماتيك استفاده كرد. يك ناظر دورهاي برگشت مي تواند  6-4-5

  مسئول يكي از دكمه ها باشد.  

  د:ن) ، حداقل امكانات ذيل بايد فراهم شو AOEبراي نصب تجهيزات زمان سنجي اتوماتيك ( 7-4-5

  ري كليه اطالعات كه مي توان در مسابقات بعدي آن ها را مجدداٌٌٌ توليد نمود.پرينت كامپيوت 1-7-4-5

  تابلوهاي قرائت نتايج براي تماشاچيان 5 -4 2-7

استفاده مي شود، اين تجهيزات مكمل هاي  اورهدويدئويي سيستم ضبط زمان داوري مبادله امدادي با محاسبه يك صدم ثانيه. وقتي از  3-7-4-5

  .ك مبادله امدادي محسوب خواهند شدوماتيسيستم هاي ات

  )  Automatic Lap Counterدورشمار خودكار (  3-7-4-5

  )  Readout of Splitsقرائت اسپيليت (  4-7-4-5

  خالصه هاي رايانه اي 6-7-4-5 

  اصالح لمس اشتباه 7-7-4-5

  امكان استفاده از باطري هاي قابل شارژ خودكار 8-7-4-5

  ملزومات زير نيز ضروري هستند: IPCو مسابقات مصوبه  IPCمسابقات براي  8-4-5

و هر كاراكتر ( رقم يا حرف  يا عددي داشته باشد كاراكتر حرفي 32تعداد و در هر سطر سطر  12تماشاگران بايد حداقل  اطالعاتتابلو  1-8-4-5

ماتريس تابلو امتيازات بايد از قابليت حركت باال و پايين و چشمك زدن برخوردار باشد و هر يك از -ميليمتر ارتفاع داشته باشد. هر خط 360) بايد 

متر ارتفاع  5/4متر پهنا و  5/7لو بايد حداقل ماتريس هاي تابلوي امتيازات قابليت برنامه ريزي داشته باشند و بتوانند انيميشن را نمايش دهند. تاب

  داشته باشد.
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متري ديواره پايان  3-5متر باشد و در فاصله  3× متر  6مركز كنترل تهويه بايد وجود داشته باشد. ابعاد اين مركز كنترل بايد حداقل  2-8-4-5

داور بايد به راحتي به مركز كنترل تهويه دسترسي داشته باشد. در ساير قرار گيرد. مركز تهويه نبايد مانع ديد در خط پايان شود. در حين مسابقه، 

  مواقع اين مركز كنترل بايد قابليت حفاظتي داشته باشد. 

  اورهد زماني ويدئوييضبط سيستم  3-8-4-5

  

  

 خدمات پزشكي و مبارزه با دوپينگ - 6

 

  مبارزه با دوپينگ 6- 1

  IPCآيين نامه مبارزه با دوپينگ  1-1-6

  و مسابقات مصوبه مورد استفاده قرار مي گيرد. IPC) در مسابقات  1-2فصل  2بخش  IPC( كتاب راهنماي  IPCآيين نامه مبارزه با دوپينگ 

  IPCمصوبه شناي ضرورت هاي مبارزه با دوپينگ در مسابقات  2-1-6

 IPCاران معلول شركت كننده در مسابقات شناي مصوبه ، قوانين و مقررات فدراسيون ورزشي ذيربط در مورد ورزشك IPCدر مسابقات مصوبه 

  ) هماهنگي داشته باشد. WADAاعمال مي گردد. اين قوانين بايد با قوانين سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ ( 

  IPCضرورت هاي مبارزه با دوپينگ قوانين شايستگي در  3-1-6

دريافت كرده اند قوانين شايستگي را امضاء كرده اند و تعهد نموده اند كه از داروها و روش هاي ممنوعه  IPCكليه شناگراني كه گواهينامه شناي 

  استفاده نخواهند كرد.  IPCمندرج در آيين نامه مبارزه با دوپينگ 

  خدمات پزشكي 6- 2

  خدمات پزشكي مسابقات 1-2-6

  اعمال مي شوند. IPC، در مسابقات مصوبه شناي  FINAقوانين پزشكي ندرج در به استثناء بخش هاي مربوط به مبارزه با دوپينگ ، مقررات م

  مسئول پزشكي 2-2-6

  در همه مسابقات، يك نفر به نام مسئول پزشكي منصوب مي گردد. 

ممنوع است.  IPC) در مسابقات مصوبه شناي  Autonomic Dysreflexiaاقدام تعمدي براي ايجاد رفلكس هاي غير ارادي (  3-2-6

  اعمال مي شوند. IPC) در كليه مسابقات رسمي  4-3فصل  2بخش  IPCدر ارتباط با رفلكس هاي غير ارادي ( كتاب راهنماي  IPCنقطه نظر 

  ممنوع است.  IPCاستفاده از سايه بان و يا اتاقك ضد آفتاب در استخر شنا و همه جايگاههاي رسمي مسابقات شناي   4-2-6

  )  Blood Lactate Testing(  الكتيت خونآزمايش  5-2-6

نمايد و  IPCبايد درخواست خود را كتباٌ تسليم شناي به عمل آيد،  از ورزشكارانش آزمايش الكتيت خون IPCچنانچه كشوري بخواهد در مسابقات 

  موضوع را پيگيري نمايد. IPCطبق پروتكل هاي تعيين شده از سوي شناي 
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كميته برگزاري بايد طبق استانداردهاي تعيين شده در قوانين كشوري خود ، نسبت به جمع آوري و دفع سرنگ و زباله هاي آلوده اقدام  1-5-2-6

  نمايد. 

 جاهاي دردناك مكان هاي بريده شده يا پوستزخم باز نوار پزشكي حفاظت كننده (جهت پوشش مواردي مانند با بخواهد چنانچه شناگري  6-2-6

مسابقات درخواست مجوز نمايد.  سر داوراز يا از لحظه اي كه باند محافظ مورد نياز است، به رقابت بپردازد، بايد قبل از هر مسابقه هاي حساس) 

  نقض اين قانون، اخراج ورزشكار و ممانعت از شركت او در ادامه مسابقات را باعث خواهد شد.

  تائيد جنسيت   7-2-6

براي تائيد ورزشكاراني كه تحت بررسي  IAAF حاكم قوانين "جنسيت ورزشكار را طبق  بوط بهمر ر گونه ابهاماته IPCشناي   1-7-2-6

      بررسي مي نمايد. مسابقات آغاز در زمان "تعيين جنسيت براي شركت در مسابقات زنان هستند

نيازمند در اختيار داشتن مستندات ذيل براي ارسال مدارك به مدير  IPCدر زمان ارزيابي مجدد جنسي زنان در مقابل مردان، شناي   2-7-2-6

  علمي و پزشكي پيش از ثبت نام اوليه در مسابقات مردان است:

  مدارك كافي دال بر وضعيت حقوقي واقعي فرد به عنوان يك مرد الف:

به طور كامل انجام شده است. اين مدارك بايد داراي ليست ورزشكار جنسي  كامل ارزيابيكه در آن پزشكي گواهي ب: مدارك پزشكي بهمراه 

   هورمون جنسي باشد.  ميزانزمان اعالم درخواست و همينطور مستندات اخير مربوط به در درمانهاي انجام شده 

به طور خيلي محرمانه خواهد بود و اين  براي همه طرفهااين مسئله گيرد مي در زمانيكه ابهامي در مورد جنسيت فرد مورد نظر شكل   3-7-2-6

از هويت  IPCدر بهترين شكل ممكن از سوي واقعيت كه ابهام، سئوال و يا اعتراضي نسبت به جنسيت فرد مطرح است بايد محرمانه باقي بماند. 

  خواهد شد.  ورزشكار مربوطه صيانت

   ورزشكار در كشور محل سكونت بايد مرد باشد.  قانوني هر گاه جنسيت ورزشكاري از زن به مرد تغيير يابد؛ وضعيت  4-7-2-6

داشتن گواهي  IPCطبق آئين نامه مبارزه با دوپينگ درمانهاي هورموني و ساير درمانهايي است كه  جنسيت نوعا شاملسنجش  اقدامات) 1توجه (

 TUEبراي كميته  ،ماهيت / و يا نسخه داروي تجويز شدهالزام مي داند. در برخي موارد بر اساس را براي شركت ورزشكار در مسابقه  TUEمعتبر 

IPC  امكان تائيديه صدورTUE  .ميسر نمي باشد    

            براي تائيد جنسيت با صالحديد خود مي تواند درخواست اطالعات تكميلي نمايد.    IPC) شناي 2توجه (

  ممنوعيت استعمال دخانيات 6- 3

  در حين مسابقه يا قبل از آن در هر نقطه از محل برگزاري مسابقات ممنوع است. در كليه مسابقات استعمال دخانيات

 عاريفت 

  مرجع 7- 1

  ضمايري كه در متن انگليسي اين قوانين به كار برده شده براي هر دو جنسيت زن و مرد به كار برده شده است.

  مسابقات شنا تركيب 7- 2

  متر مردان  100ماده : مانند شناي آزادS5   
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 ) جلسه ): مسابقات مقدماتي يا مسابقه نهايي كه در يك ماده به صورت سري و پشت سر هم انجام مي گيرد. بخش  

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

  برنامه مسابقات 7- 3

  روزهاي برگزاري است كه قرار است به ترتيب انجام گيرند.برنامه مسابقات ليستي از مواد به همراه  

  فنياسناد  7- 4

( مانند شماره  IPCمستنداتي كه دربرگيرنده كليه استانداردهاي ورود ( ثبت نام ) و قوانين مسابقاتي است كه در كتابچه قوانين و مقررات شناي 

  واد و غيره ) درج نگرديده است./ ماده ، حداقل استاندارد انتخابي ، ليست م NPCورزشكاران / 

  چاپ و نشر نتايج رسمي 7- 5

معرفي مي گردد.  اين مكان در جلسه فني يا در  IPCمحل مشخص و مورد تاييد جهت ارسال نتايج رسمي توسط كميته برگزاري مسابقات و شناي 

  اسناد مربوط به مسابقات به اطالع عموم خواهد رسيد.

  ت آنانتشار كالس ورزشي و وضعي 7- 6

  معرفي مي گردد.   توسط سر كالسبند نتايج ارزيابي كالسبندي نمايشمحل مشخص و مورد تاييد جهت مكان يك 

  آئين نامه موارد استثنايي   7- 7

داوران فني براي فني است.  داورانآئين نامه موارد استثنايي از سوي كالسبندان براي ورزشكاران اختصاص داده شده است و تنها براي راهنمايي 

   به قوانين و مقررات فني ورزشي استناد نمايند و نبايد به آئين نامه موارد استثنايي مراجعه نمايند.    بايد داوري 

  

                     

  

  

  

  


