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 کمیته فنی -9

واعضای منتخب کمیته سازماندهی می   ICSDکمیته فنی متشکل از مدیرفنی تنیس روی میز  

 باشد :

 ICSDمدیر فنی  -

 ITTF نماینده -

 ITTFنماینده  -

 مأمور ارتباطات ورزشها -

 نماینده ناشنوا  -

 

 کمیته اعتراض  -2

 ICSDمدیر فنی  -

 ITTFنماینده  -

 ITTFنماینده  -

 مامور ارتباطات ورزشها  -

 نماینده ناشنوا  -

 رویدادها  -8
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 مسابقات تنیس روی میز متشکل از رویدادهای ذیل می باشد!

 انو زن انانفرادی مرد 

 انزنو  اندونفره مرد 

 انو زن انتیم های مرد 

  دونفره مختلط 

 . شرکت کنندگان 4

 صالحیت سنی  -9/4  

 هیچ نوع محدودیت سنی وجود ندارد.

(زن را برای همه رویدادها 4( مرد و چهار )4هر فدراسیون ملی می تواند حداکثر چهار ) -2/4  

نفرادی ، دو زوج برای دو ثبت نام نماید؛ یک تیم برای رویدادهای تیمی ، چهار بازیکن برای ا

 ، وچهار زوج برای دو نفره مختلط .ان و زن اننفره مرد

به هیچ وجه ذخیره یا جایگزین برای انفرادی مجاز نمی باشد . ترکیب هر زوج فقط در  -3/4   

رده که ثبت نام ( نفر زن برای دونفر4( نفر مرد و چهار )4صورتی که فدراسیون کمتر از چهار)

کی از بازیکنانی که در دونفره ثبت نام نموده اما بنا به اظهار پزشک از بازی منع ی ونیز باشد

شده باشد می تواند تغییر یابد .به هر روی ، بعد از انجام قرعه کشی هیچگونه تغییری ممکن 

 نخواهد بود .
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بنا  دالرآمریکا به ورزشکارانی که مسابقه راآغاز نکنند باستثنای افرادی که 22جریمه  -4/4  

 ور می باشد تعلق خواهد گرفت .ذمعبه اظهار پزشک از شرکت در مسابقه 

 ثبت نام  -5

ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران درهر رویداد باید تا  – 1/5  

 تاریخ............. به دبیرخانه ارائه گردد . 

به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ  ثبت نام های نهایی اسامی هر ورزشکار با اشاره -2/5  

در فرم   onlineمی توانند از طریق فرم ثبت نام رسمی  ه دبیرخانه ارائه گردد . ارسال............ ب

 تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شود. از طریق  یاثبت نام رسمی سایت 

 ............ پذیرفته نخواهد شد . اضافی بعد از تاریخ  هیچ نوع تغییر یا ثبت نام  -3/5  

 محل برگزاری  -6

 محل برگزاری مسابقه  -9/6  

 برگزار خواهد شد. در............  مسابقات تنیس روی میز

 تعداد میزها-9/9/6  

 میز برای تمرین . 8میز برای مسابقه و  8میز وجودخواهند داشت : 11مجموعاً 

 کف پوش  -2/9/6  

 ف پوش و از جنس تارافلکس می باشد .کف سالن مجهز به ک
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 روشنایی  -8/9/6  

 لوکس می باشد . 1222شدت نور حداکثر تا 

 محیط  -4/9/6  

 رنگ دیوارهای محیط ............ خواهد بود .

 محل تمرین  -2/6  

محل تمرین در همان محل برگزاری مسابقات خواهد بود . برنامه زمانبندی تمرین ها برحسب  

 ها تنظیم خواهد شد . ورود تیم

 برنامه زمانبندی  -7

 برنامه زمانبندی مسابقات -9/7  

 رجوع نمائید . زمانبندی مسابقات در سایت بازی به برنامه

 هابرنامه زمانبندی تمرین  -2/7  

 ها رجوع نمائید .  به برنامه زمانبندی تمرین ها در سایت بازی

 قوانین و مقررات مسابقه  -3

 ندهی فنی سازما -9/3  

ICSD می باشد . مسئول سازماندهی فنی مسابقات تنیس روی میز 

 قوانین مسابقه  -2/3  
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وجود د . در صورت برگزار خواهند ش ITTFطبق قوانین و مقررات  مسابقات تنیس روی میز

پیش بینی  خواهد بود. حوادثتفسیر قوانین  و مقررات ، متن انگلیسی نافذ  اختالف نظر در

مذکور قرار نمی گیرند به شرح ذیل مورد رسیدگی که زیر پوشش قوانین و مقررات  ای نشده

 قرار خواهند گرفت.

 –طبق مقررات المپیک ناشنوایان ، قوانین فنی عمومی موارد دارای ماهیت عمومی  -1/2/8  

 ستانی ناشنوایان ومقررات فنی تنیس روی میز بررسی خواهد گردید.المپیک تاب

 بررسی خواهند شد. ITTFفنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات  مسائل -2/2/8  

مستحق شرکت در رقابت های المپیک ناشنوایان پیروی می کنند  فقط ورزشکارانی که از قوانین

 المپیک ناشنوایان خواهند بود.تنیس روی میز

 تجهیزات مسابقه  -8/3

 خواهند نمود. ITTF  منطبق با قوانین و مقرراتهمه تجهیزات مورد استفاده در خالل مسابقات 

 توپ -9/8/3  

 توپ ها سه ستاره دونیک ، به رنگ سپید خواهند بود .

 تور -2/8/3  

 تورها از نوع استرس دونیک ، به رنگ آبی خواهند بود.

 میزها-8/8/3  
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 ، به رنگ آبی خواهند بود.25میزها از نوع والرمز دونیک کالسیک 

 مسابقه پوشاک  -4/3  

همه مشارکت کنندگان و مأمورین باید ملبس به پوشاکی باشند که منطبق با قوانین و 

هستند . کمیته فنی شرکت کنندگان باید اصول مندرج در مقررات المپیک  ITTFمقررات 

ناشنوایان در خصوص تبلیغات روی پوشاک، و غیره را در محوطه مسابقات رعایت 

 نمایند.

 قرعه کشی  -5/3  

اجرا خواهد گردید . کمیته فنی در  ITTFهمه رویدادها طبق قوانین و مقررات رعه کشی برای ق

جلسه فنی تعداد مناسبی از بازیکنان و دونفره در هر رویداد را بر مبنای امتیازات رتبه بندی 

خصاً در ش ICSDانتخاب خواهد نمود . در صورت مخالفت مدیر فنی  ICSDتنیس روی میز 

ب بازیکنان تصمیم خواهد گرفت . ثبت نام از هر کشور به ترتیب ذیل انجام خواهد مورد انتخا

 شد:

 .ثبت رتبه های اول و دوم از طریق قرعه کشی بین رقبا در نیمه نهایی ها 

 . ثبت رتبه های سوم وچهارم از طریق قرعه کشی در یک چهارم نهایی ها 

 برنامه مسابقه  -6/3  

 رویدادهای تیمی -9/6/3   
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 دور مقدماتی -الف

نفره تقسیم خواهند شد  5تا  3تیم های ثبت شده هرکدام به دو گروه )دو ، چهاریا هشت گروه( 

 . در خالل دور مقدماتی ، هر تیم با همه تیم های هم گروه خود بازی خواهد کرد.

 نهایی ها -ب

نهایی ها بازی بعد از انجام رده بندی در گروه های مقدماتی ، گروه ها به ترتیب ذیل در 

 خواهند نمود .

 دوگروه 

: برنده های نیمه نهایی برای مقام های اول و دوم بازی خواهند  نیمه نهایی ها

 نمود و تیم های بازنده برای مقام های سوم وچهارم بازی خواهند نمود .

(1A  2در مقابلB) 

(1B  2در مقابلA) 

 چهارگروه 

: برندگان یک چهارم نهایی با برندگان نیمه نهایی بازی خواهند نمود و یک چهارم نهایی ها

 تیم های بازنده برای مقام های پنجم تا هشتم بازی خواهند نمود.

A-(1A  2درمقابلC) 

B-(1B  2درمقابلD) 
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C-(1C  2در مقابلA) 

D-(1D  2در مقابلB) 

قام : برندگان نیمه نهایی برای مقام های اول و دوم و تیم های بازنده برای م نیمه نهایی ها

 های سوم و چهارم بازی خواهند نمود.

 «(D»درمقابل )برندگان«( A»)برندگان 

 ( «C»در مقابل )برندگان «( B»)برندگان 

 هشت گروه 

 ( 1بازی های یک چهارم نهایی باA  2در مقابلE( )1B  2در مقابلF()1C  در مقابل

2G()1D  2در مقابلH()1E  2در مقابلA()1F  2در مقابلB()1G  2در مقابلC()1H  در

 .(Dمقابل 

برندگان با یک چهارم نهایی ها بازی خواهند داشت و تیم های بازنده برای مقام های نهم 

 تا شانزدهم بازی خواهند نمود.

با نیمه نهایی ها بازی خواهند نمود و تیم  : برنده های یک چهارم نهایییک چهارم نهایی ها 

 های بازنده برای مقام پنجم تا هشتم بازی خواهند نمود .

 

A-(21 / EA ( درمقابل)21 / FB) 
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B-(21 / GC( درمقابل )21 / HD) 

C-(21 / AE 21) ( در مقابل / BF) 

D-(21 / CG ( در مقابل )21 / DH) 

 

: برنده گان نیمه نهایی برای مقام های اول و دوم بازی خواهند نمود و تیم نیمه نهایی ها

 های بازنده برای مقام های سوم وچهارم بازی خواهند نمود .

 ) «D»رنده گان درمقابل )ب«( A»)برنده گان 

 ) «C»درمقابل )برنده گان  ) «B»)برنده گان 

 رده بندی  -پ

تیم های دارای مقام سوم ، چهارم و پنجم در هر گروه برای مقام نهم و مقام های ذیل 

؛ برندگان برای مقام 3Dیا  3Cدر مقابل  3D  ،3Bیا  3Cدر مقابل  3Aبازی خواهند نمود 

های نهم و دهم بازی خواهند نمود و بازنده گان برای مقام های یازدهم و دوازدهم ، و 

 غیره.

 (.5/7/3)مقررات  ITTFرده بندی تیم ها پیرو قوانین مسابقات گروهی  -ت

 نه ساما -ث
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چهارچوب رویدادهای تیمی مطابق مسابقات قهرمانی تیمی شامل سه بازیکن خواهد بود . 

 ترتیب بازی عبارت است از:

A  در مقابلX ،B   در مقابلY  ،C  در مقابلZ  ،A  درمقابلY ،B  در مقابلX. 

( یا 3)تیم های دارای دو بازیکن اجازه شرکت در مسابقه را ندارند . هر تیم باید دارای سه 

 ( ورزشکار باشد . 4چهار )

از طریق قرعه کشی تعیین خواهد  X،Y،Zیا  A،B،Cپیش از بازی یک تیم حق انتخاب  -ج

گردید و سرکرده ها با تخصیص یکی از حروف الفبا به هر بازیکن اسامی تیم های خود را 

 به داور خواهند داد .

در بیشترین بازی انفرادی ممکن  بازی یک تیم هنگامی خاتمه خواهد یافت که آن تیم -چ

 برنده شده باشد.

همه مسابقات دارای پنج دور بازی خواهند بود . با مسائلی که مشمول موارد مذکور  -ح

 رفتار خواهد شد . ITTFدرقهرمانی جهانی  ITTFنباشند مطابق قوانین مسابقات تیمی 

 انفرادی ها ، دونفره ها و زوج های مختلط  -2/6/3  

ثبت نام در  14ثبت نام در اولین دور یک رویداد اختصاصی انفرادی یا بیش از  128بیش از 

اولین دور یک رویداد اختصاصی دونفره وجود نخواهند داشت . رویدادهای اختصاصی 

 بازیکن برگزار خواهد گردید . 1یا  5انفرادی مسابقه تعیین صالحیت با گروه های 
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د . همه کرخواهند صعود دور اول اختصاصی  هببازیکنان مقام اول و دوم هر گروه 

 مسابقات تعیین صالحیت دارای پنج دور بازی خواهند بود .

همه رویدادهای اختصاصی به صورت حذفی اجرا خواهند شد ، همه مسابقات دارای هفت 

 دور بازی خواهند بود.

 

 ن یندگامان -7/3

باشند . داوران هماهنگ با  ITTFنامه داوران باید کامالً واجد شرایط و دارای گواهی-1/7/8  

عمل خواهند نمود . به هر روی ، در مسائلی که مستلزم تفسیر قوانین تنیس  ICSDمدیر فنی 

 روی میز می باشد تصمیم داور قطعی خواهد بود .

 انتصاب -2/7/3  

 منصوب خواهد نمود.   را نسرداوراو کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران 

 راض ها اعت -1

 مراحل ارائه اعتراض  -9/1  

اعتراض کمیته و توسط   ITTFبق قوانین و مقررات اطمرتبط با ورزش مهمه اعتراض های 

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت . تنیس روی میز 
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اشنوایان و به زبان انگلیسی ارائه شود . المپیک ن رسمی اعتراضفرم  اداری باید دراعتراض 

خاتمه رویداد مربوطه به مدیر فنی دقیقه بعد از 32آمریکا  دالر 52انضمام ب ور بایدفرم مزک

ICSD .داده شود 

مرتبط با تعیین صالحیت  یااز نوع ورزشی اینکه اعتراض مورد نظر  درمورد ICSDمدیر فنی  

 تصمیم گیری خواهد نمود . می باشد 

را مورد رسیدگی قرار  مرتبط با  ورزش اعتراض های اعتراض تنیس روی میز همه  کمیته

تعیین صالحیت را مورد مرتبط با  اعتراض های همه  ICSDخواهد داد ، و کمیته اجرایی 

هنگامی به خواهان مسترد خواهد شد که  دالر آمریکا فقط  52رسیدگی قرار خواهد داد. سپرده 

 .  اعتراض وارد باشد

 رسیدگی به یک اعتراضمراحل  -2/1  

با تصمیم رئیس جلسه ای در کمیته در دفترمدیران فنی  برگزار  میز تنیس رویکمیته اعتراض 

  .دخواهد نمو

  مدیر فنیICSD  . رئیس کمیته خواهد بود 

 مور ارتباطات ورزشها مأ(SLO) ان اشاره جلسه و رابطین زبمسئول تامین اتاق تشکیل

 خواهد بود.
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 مور ارتباطات ورزشها مأ(SLO) و مکان جلسه زمان   به منظور اطالع رسانی در مورد

 اعضای کمیته تماس خواهد گرفت .با 

  مدیر فنیICSD انجمن ورزشهای کشور  اتل برقراری ارتباط با مدیر مسابقمسئو

 مربوطه خواهد بود .

خواهد  GHQبازی ها مسئول اطالع رسانی به ستاد مرکزی  (SLO)مور ارتباطات ورزشها مأ

در خصوص اعتراض و  ICSDبه کمیته اجرایی مسئول اطالع رسانی  ICSDمدیر فنی بود و 

 همچنین نتیجه آن خواهد بود .

 نظارت و مصوبات  -91

 سمعک  – 9/91  

استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی  

 باشد .

 محدوده معین -9/9/91  

در تمرین و ط  مسابقه از نظر مسیر،محلمحدوده معین عمالً اززمان ورود ورزشکاران در محی

 محسوب می گردد .  خالل مسابقه

 تخلف و جریمه  -2/9/91  
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: تخلفات و جرائم رجوع 1ده در صورت تخلف از این قانون ، به مقررات شنوایی سنجی ، ما

 .  گردد

 نظارت پزشکی  2/91  

 رت و مصوبات رجوع نمائید .نظا -4المپیک تابستانی ناشنوایان ، ماده -به قوانین فنی عمومی

 جلسه فنی  -99

 و مکان  تاریخ -9/99  

 در تاریخ ............ و در ............ برگزار خواهد گردید .  جلسه فنی تنیس روی میز

 همراهان  -2/99  

که باید حداقل یکی از آن ها  نمایندههر فدراسیون ملی شرکت کننده می تواند  همراه با دو 

 شد، و در صورت لزوم ، یک نفر رابط زبان اشاره حضور یابد .ناشنوا با

 

 

 

 


