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 فدراسیون ورزش های ناشنوایان   

 «اجرایی آئین نامه»                                                                

 79سال مسابقات قهرمانی کشور
 

 میزبان مسابقات :   -1

ی برگزار نماید که دارا استانیدر  ترجیحاً فدراسیون در نظر دارد رشته های مختلف تیمی و انفرادی ورزشهای ناشنوایان را الف(

 . باشدشرایط ایده آل برای آن رشته خاص 

اشد را داشته ببرگزاری میزبان منتخب زمینه مناسبب جه  برگزاری رشبته مورد درخواس  با در نظر گرفتک کلیه فرآیند    ب(

 :   که عبارتند از

 ان مناسب کتامین محل اس -

 با کیفیت و کمیت قابل قبولتهیه غذا  -

ا   یزات موپد  یا نی و تامین کلیه خدمات پزشککی ا  قبیل : ضوکوپ پزشی  ا پزشکیاپ آ بمبوس ب به رمهات ت ه  پیش بی -

 جمله کمی رای اولیه.

 سائل ا اب و ذراب ا  محل اسکان وپ شکاپان و مسئولین به محل مسابقات و بالعکب پیش بینی و -

 آ ضق الزضمه عواملکاپ قههما ی و مدال رای مهبوطه کهمیزبکان مسککابقات بعنوان م هی و بهرزاپ کنندت تعهد می  ما د   -

 پرداخ  نماید .  تأمیک و محل برگزاری مسابقات را  اتتجهیز پرسنل فنی و همچنیکاجرایی، 

جرای مسبابقات بایستی از استانداردهای زز   بدیهی اسب  داوران بایسبتی از درجه داوری مبتبر و سباوک و محل ا    : 1تبصکهت  

 . ندبرخوردار باش

برای  و فدراسبیون ببنوان سیاس  گاار برگزاری مسابقات ههرمانی کوور کلیه اکاا  تیمی و انفرادی را راساً تهیه  : 2تبصکهت  

 .  میزبان ارسال خواهد نمود

درخصوص ارائه راهنمایی های زز  برای کلیه داوطلبیک شرک  در مسابقات و  مطلعمیزبان در امر اطالع رسانی و مبرفی فرد  -

 ایک فرد توانایی ایجادهمچنیک عوامبل اجرایی اهدا  و ایک فدراسبببیون را از نحوه فباوی  فرد مرتبط آگاه نماید. بدیهی اسببب   

 . افراد ناشنوا را نیز خواهد داش  با ارتباط

 : خواهد دادریزی های مناسب را مد نظر هرار میزبان درخصوص موارد ذیل برنامه  -

مسبوووی  اطالع رسبانی جامع و فراگیر در سبطس استان برای مبرفی ایک مسابقات و جاد کداک ری داوطلبیک به عهده     الف(

 .  مربوطه می باشد استان زش های ناشنوایانهیات ور
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اطالع رسانی جامع درخصوص بهره گیری از اصحاد رسانه جه  انبااس فباوی  ایک دوره از مسابقات از طریق رسانه های  ب(

  .مسابقات در سطس شهر و استان یداری و نوشتاری و همچنیک نصب بنرشن -دیداری

با  زشی استانی و پیواسوتان ورزشیپیش بینی مراسم برگزاری افتتاکیه و اختتامیه و بر کسب مورد دعوت از مسووویک ور ج(

 .هماهنگی ایک فدراسیون

 .در مراسم اختتامیه ایزپیش بینی ساوهای ههرمانی جه  توزیع مدال و جو د(

 

 مهلت رای تعیین شدت : -

کمیته برگزاری موظف اسب  مبمک هماهنگی با فدراسبیون نسب  به اعال  تاریا های تبییک شده جه   ب  نا ، پایرش و    

 یادآوری نماید.کننده زمان برگزاری مسابقات با ذکر محل ایک رویداد را به تیم های شرک  

 

 تیم رای شهکت کنندت : -2

یک دوره از مسببابقات مقرر گردید تا کلیه هیات های ورزشببی ناشببنوایان  اوف( با توجه به هماهنگی های ببمل آمده با میزبان ا

 ورزشااران اعزامی خود را تح بایستی ، ورزشی متبدد فدراسیون پزشای ینامه هابرابر بخوشبرک  کننده در ایک مسبابقات   

 درآورند. پوشش بیمه معتبه وپ شی

ناشنوایان ورزش های مبرفی رئیس هیات  یاورزش و جوانان و  کل اداراتاران صبرفاً با تائید  د( بدیهی اسب  شبرک  ورزشبا   

 خواهد بود.مقدور استان مربوطه 

 ایانه بیک اومللی ورزش های ناشنواطالع رسانی گردید و به تبع مقررات شنوایی سنجی کمیتهبالً بصورت جامع همانگونه که  -

ICSD، در هر دو گوش چپ و راس  خود دسی بل اف  شنوایی  55ل دارای کلیه ورزشبااران ناشنوای خانم و آها بایستی کداه

 مالک شرک  در مسابقات نمی باشد. % 011بدیهی اس  که ناشنوایی در یک گوش کتی به میزان  باشند.

 استفاده از سمبک برای کلیه ورزشااران در زمان تمریک و کیک برگزاری مسابقات ممنوع می باشد. -

 پایرش شرک  در مسابقات ههرمانی کوور اوزامی اس  :همراه داشتک مدارک ذیل جه   -

 اوف( بیمه ورزشی مبتبر در سال برگزاری مسابقات

 تائید هیات ورزش های ناشنوایان استان مربوطه یاد( مجوز کضور از اداره کل ورزش و جوانان و 
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نوایی مبلووی  ش هدرجذکر هزیستی با یا کارت مبتبر سازمان ب ج( ارائه برگه سبنجش شبنوایی مبتبر سبال برگزاری مسابقات   

شبدید یا خیلی شبدید ززز  به ذکر می باشبد کارت های عضبوی  ورزشااران که توسط هیات های استانی صادر می گردد به     

   مالک ارزیابی شنوایی ورزشااران نبوده و مجوز کضور در مسابقات ههرمانی کوور را دارا نمی باشد(

 اسایی از جمله شناسنامه و کارت ملیند( ارائه اصل و کپی مدارک ش

 زمینه سفید 3×4رنگی  جدید ( ارائه دو هطبه عاسه

 شرایط سنی ورزشااران زمسابقات ههرمانی نوجوانان و جوانان( -

بایستی رمای  نامه محضری واودیک خود را  کلیه ورزشباارانی که جه  شبرک  در ایک مسابقات به سک هانونی نرسیده باشند  

 د.نرش به همراه دیگر مدارک به مسوول کمیته برگزاری ارائه نمایدر زمان پای

زز  اس  کلیه ورزشااران ناشنوا شرک  کننده در ایک مسابقات از سالم  جسمی و روکی طبق گواهی پزشک محل اهام   -

 برخوردار بوده و گواهی مربوطه را در بدو ورود در محل پایرش ارائه نمایند.

 هستند از وباس یارنگ و متحداووال و شماره دار استفاده نمایند. تیم ها و بازیانان موظف -

 .اس  اوزامیکضور یک نفر سرپرس  در کنار تیم های اعزامی  -

 ممکبرخوردار نباشد و تخلف نماید،  زز د اسبتاندار در صبورتیاه ورزشبااری طبق آئیک نامه سبنجش شبنوایی از سبطس       -

   بر صفر به سود تیم های مقابل اعال  خواهد شد. 3تیم متخلف  مسابقات نتایجورزشاار از ادامه محرومی  

ریال  511.111مسببابقات مبترم می باشببند می بایسبب  اعترام کتبی خود را همراه با مبل   داوریتیم هایی که به نحوه  -

که صببح   ببد از انجا  مسبابقه تحویل مسببوول برگزاری مسببابقات دهند. هابل ذکر اسبب  در صببورتی  هدهیق 31کداک ر تا 

رات برخورد با فرد یا تیم متخلف مطابق مق وارده  باب  شبببود مبل  پرداختی به تیم مبترم عودت خواهد شبببد و  اعترام

 .صورت خواهد گرف 

تنها مجاز به انتخاد یک رشته  جه  شرک  در مسابقات ههرمانی کوور طبق بخوبنامه ارسباوی از فدراسیون، هر ورزشاار   -

 غیر ایک صورت پایرش نخواهد شد. می باشد درتیمی رشته انفرادی و یک 
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 فدراسیون ورزش های ناشنوایان

 «برنامه ریزی اداری ، مالی و امور فنی »   

 مسابقات قهرمانی کشور
 

ایک دوره از مسبابقات ههرمانی کوبور فدراسبیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران از تاریا .............. اوی     -0

در شببهر .................... ، اسببتان ...................... به میزبانی هیات ورزش های ناشببنوایان اسببتان     03................. ، ............. 

 ... برگزار می گردد .  ..........

 مهل  آمادگی اوویه جه  شرک  در مسابقات فوق .......................... خواهد بود .   -2

 مهل  ارسال اسامی ورزشااران ، کادر فنی و کلیه همراهان کداهل دو هفته هبل از شروع مسابقات می باشد.   -3

رایطی نسب  به تیم هایی که مهل  های اعال  بدیهی اسب  ایک فدراسبیون و کمیته برگزاری تح  هیش شب    توجه :

 شده را رعای  ننمایند مسووویتی نخواهد داش  و پایرش ایک تیم ها مقدور نبوده و مهل  فوق تمدید نخواهد شد.

، اسببتانداردهای ورودی هوانیک و مقررات تبریف شببده انتخاد و از سببوی                   زشببااران ناشببنوا بایسببتی طبق مببوابطور -4

 هیات های استانی مبرفی گردند.  

 تامیک هزینه ایاد و ذهاد ورزشااران اعزامی به عهده مسووویک استانی ورزش های ناشنوایان می باشد.   -5

برآورد کلیه هزینه های مربوط به برگزاری کامل ایک مسببابقات را انجا   با هماهنگی فدراسببیون میزبان موظف اسبب  -6

و غاا  اساانزینه ها شامل . بدیهی اس  ایک هبرای فدراسبیون ارسبال نماید  فی مابیک  نامهتفاهم انبقاد داده و جه 

                    ، سببباوک و محل برگزاری مسبببابقات و کادر اجرایی، اداری، تبلیغاتیبرکسبببب مورد، کق اوزکمبه کادر فنی، داوری، 

 خواهد بود. غیره .....

ایک فدراسببیون با تما  ظرفی  موجود جه  هدای ،  ،رمانی کوببوربه منظور ارتقاء سببطس کیفی و فنی مسببابقات هه -7

شبرایط و کارشببناسان مستبد هر  در ببد فنی از نمایندگان واجد  کنترل و نظارت بر تمامی مراکل وارد عمل شبده و 

 رشته بهره خواهد برد. 

ت در محل کضور داشته و در مسابقا پایانبدیهی اسب  کارشناسان و ناظریک فنی و عمومی ایک فدراسیون از ابتدا تا  

                           در  اسبببتان گزارش های مربوطه که مسبببووویک ورزش های ناشبببنوایان ببا ایجباد همباهنگی هبای زز  با    نهبایب    

مورد بهره برداری هرار خواهد تصبببمیم گیری ایک فدراسبببیون و جمع بندی نهایی برگزاری مسبببابقات و اعال  نتایج 

 .اهند نموداهدا  خو ،گرف 

روسبای انجمک های مختلف ورزش های ناشبنوایان با توجه به نتایج کسبب شبده در مسبابقات و برکسب داده های       -8

                  ، ورزشبببااران منتخبموجود ببنوان اسبببتبانبداردهبای ورودی و یبا کیفیب  فنی هر رشبببتبه ، نسبببب  به مبرفی        

 تصمیم گیری و اعال  نظر خواهند نمود. 

به چند رشبته ای بودن فدراسبیون ورزش های ناشبنوایان، مقررات فنی هر رشتهط مطابق هوانیک بیک اومللی    با توجه  -9

 رشته مربوطه به همراه بخونامه ارساوی در اختیار کلیه استان های شرک  کننده در مسابقات هرار داده خواهد شد.

ا کضور کلیه سرپرستان و مربیان تیم های مسابقات شب هبل از شروع مسابقات ب کوی جلسات توجیهی فنی و هرعه -01

 در محل مسابقات برگزار خواهد شد. و نماینده فنی فدراسیون شرک  کننده


