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 کمیته فنی -9
 .سازماندهی می باشدکمیته توسط ب اعضای منتخ دوچرخه سواری جاده ای وکمیته فنی متشکل از مدیر فنی 

 ICSDمدیر فنی   -  
 UCIنماینده   -  
 UCI نماینده   -  
مور ارتباطات ورزش ها   -  

 
 ما

 ناشنوا نماینده -  

 

 کمیته اعتراض -2
 ICSDمدیر فنی   - 
 UCIنماینده   - 
 UCI نماینده   -  
مور ارتباطات ورزش ها   -  

 
 ما

 نماینده ناشنوا -  

 

 ارویداده -8
 شامل رویدادهای ذیل می باشد. ای دوچرخه سواری جادهمسابقات 

 

 مردان 
 کیلومتر سرعتی امتیازی  01کیلومتر سرعتی جاده ای انفرادی،  01/01کیلومتر استقامت انفرادی،  01/01متر سرعت،  0111

 زنان
 کیلومتر سرعتی امتیازی  01فرادی، کیلومتر سرعتی جاده ای ان 01/01کیلومتر استقامت انفرادی،  01/01متر سرعت،  0111

 

 شرکت کنندگان -4
 صالحیت سنی -9/4

 سال باشد. 01سن همه ورزشکاران دوچرخه سوار باید حداقل 
( ورزشکار زن را ثبت نام نماید. هر دوچرخه سوار باید دارای 00( ورزشکار مرد و پانزده )00هر فدراسیون ملی می تواند حداک ثر پانزده )  -2/4

 باشد. UCIمعتبر صادره توسط فدراسیون ملی وابسته به  UCIبین المللی گواهینامه 

 
 رویدادهای جاده ای

 011 غازگر0( ثبت نام شده، پنج )0پنج ) متر سرعت ؛
 
 ( ا

 غازگر0( ثبت نام شده، پنج )0پنج ) ؛ استقامت انفرادی
 
 ( ا

 غازگر0( ثبت نام شده، پنج )0پنج ) سرعتی جاده ای ؛
 
 ( ا

 غازگر0( ثبت نام شده، پنج )0پنج ) سرعتی امتیازی ؛
 
 ( ا

همه دوچرخه سوارانی که در مسابقات ثبت نام نموده اند می توانند به عنوان جایگزین در سایر رقابت های  ی که به طور تخصصی ثبت نام   -8/4
 نموده اند عمل نمایند.

غاز نکند به استثنای افرادی که گواهینام  -4/4
 
ه ممنوعیت شروع مسابقه توسط پزشک را ارائه نمایند متحمل پرداخت هر ورزشکاری که مسابقه را ا

مریکا می شوند. 01جریمه 
 
 دالر ا
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 ثبت نام  -5
 گردد. رائه   به دبیرخانه ایخ                       تعداد احتمالی ورزشکاران در هر رویداد باید تا تار اشاره بهثبت نام های مقدماتی با  -0/0
از طریق فرم  ها می توانند گردد. ارسال ائهشده باید تا تاریخ                          به دبیرخانه ار نام رویداد ثبت با اشاره به اسامی هر ورزشکار ثبت نام نهای  ی  -0/0

 .شوندفرم ثبت نام رسمی انجام  یا تلفکس همراه یا Onlineرسمی  ثبت نام
 تاریخ                          پذیرفته نخواهد شد.از  بعداضافی  های تغییر یا ثبت نامنوع هیچ  -3/0
 

 محل برگزاری  -6
 محل مسابقه 9-6

 مسابقات دوچرخه سواری جاده ای در                                                               برگزار خواهند گردید.
 

 محل تمرین -2/6
                                                                                      انجام خواهد شد.محل تمرین دوچرخه سواری جاده در                 

 

 برنامه زمانبندی -7

  برنامه زمانبندی مسابقه  -9/7

 به برنامه زمانبندی مسابقه در سایت بازی ها رجوع نمائید.

 برنامه زمانبندی تمرین -2/7

 ر سایت بازی ها رجوع نمائید.به برنامه زمانبندی تمرین د

 قوانین و مقررات مسابقه -3

 سازماندهی فنی -9/3

 می باشد. ای  مسئول سازماندهی فنی مسابقات دوچرخه سواری جاده

غازگران برای همه ر  UCIهمه رویدادهای دوچرخه سواری طبق قوانین  -0/0/8
 
یید و شماره های ا

 
ویدادها اجرا خواهند شد. در جلسه فنی گواهینامه ها تا

 د گردید.نتوزیع خواه

 قوانین مسابقه -2/3

برگزار خواهند گردید. در صورت فقدان توافق در تفسیر قوانین و مقررات متن انگلیسی  USIمسابقات دوچرخه سواری جاده ای طبق قوانین و مقررات 
 به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت: نافذ خواهد بود. حوادث پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مقررات قرار نمی گیرند

المپیک تابستانی ناشنوایان و مقررات فنی دوچرخه  قوانین فنی عمومی   موارد دارای ماهیت عمومی طبق مقررات المپیک ناشنوایان، -9/2/3
 سواری جاده ای مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. فقط ورزشکارانی که از مقررات  UCIقوانین و مقررات مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق  -2/2/3
 المپیک ناشنوایان پیروی می کنند مستحق شرکت در مسابقات دوچرخه سواری جاده ای المپیک ناشنوایان خواهند بود.

 تجهیزات مسابقه -8/3

 خواهند بود. UCIن و مقررات همه تجهیزات مورد استفاده در خالل مسابقات منطبق با قوانی
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 پوشاک مسابقه -4/3

اعالم گردیده اند استفاده نمایند. ورزشکاران باید دستورالعمل های  UCIکه به موقع ثبت و مطابق قوانین  ندگان باید از رنگ های ملی خودرقابت کن
گاه را مالحظه نمایند. ورزشکاران باید از کاله ایمنی استفاده مندرج در مقررات المپیک ناشنوایان درخصوص تبلیغ روی پوشاک و غیره در محوطه ورزش

 کنند. ورزشکاران شرکت کننده مسئول خطرهای احتمالی خود هنگام مسابقه و تمرین می باشند.

 قرعه کشی -5/3

ه ورزشکاران وبرای قرعه کشی خواهد برگزار خواهد گردید. کمیته فنی مسئول گروه بندی هم UCIهمه رویداد ها طبق قوانین و مقررات  قرعه کشی برای
 بود. به مشروح قرعه کشی در مورد رویداد های تخصصی به شرح ذیل توجه نمائید.

 برنامه مسابقه  -6/3

 متر سرعت9111 -9/6/3

زار خواهد متر که پیش از اولین دور تورنمنت سرعت برگ011 دوچرخه سواران مجبور خواهند بود بر مبنای نتایج استقامت پرشی -0/0/6/8

 شد برای تورنمنت سرعت تعیین صالحیت شوند.

متر با مًامور مربوطه مشورت نماید. در صورت 011از خط  در صورت پنچر شدن یا نقص فنی در قطعات الزامی دوچرخه پیش -0/0/6/8

زمون تکرار نخواهد شد.
 
 بروز حادثه ناگوار یا تصادم ا

دوچرخه سوار است برگزار خواهد 06ل که نشان دهنده ترکیبی ازدور های سرعت مسابقات سرعت طبق جدول انتخابی ذی -3/0/6/8

 گردید.

  رقابت بین دوچرخه سواران هم ملیت با یکدیگر در اولین دور مسابقه امکان پذیر نمی باشد. -4/0/6/8

خرین دور تا خط پایان وجود خواهد داشت. انجام خواهد شد. فاصله ک                 متر حول                      0111مسیر  -0/0/6/8
 
 افی از ا

 دوچرخه سوار واجد شرایط مراحل به ترتیب ذیل خواهند بود: 06با تعداد  -6/0/6/8

دور   3
8

 نهای  ی با دو دوچرخه سوار 1

برنده ها به  -
4

1
 نهای  ی صعود خواهند نمود. 

 متر رتبه بندی خواهند شد. 211یج استقامت بازنده ها مطابق نتا -

 

دور   4
4

 نهای  ی با دو دوچرخه سوار 1

برنده ها به  -
2

1
 نهای  ی صعود خواهند نمود. 

 رتبه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم مسابقه خواهند داد. بازنده ها برای -
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دور   2
2

 نهای  ی با دو دوچرخه سوار 1

 هر دو دور با هدف دورنهای  ی اجرا خواهند شد.
 برنده ها به نهای  ی صعود خواهند نمود. -
 بازنده ها برای مدال برنز و مقام سوم و چهارم مسابقه خواهند داد. -
 

 دو چرخه سوار 2دور نهای  ی با  9
 دو دور با هدف نهای  ی اجرا خواهند شد.

 ه ها برای مقام اول و طالبرند -
 .بازنده ها برای مقام دوم و نقره -
 

 استقامت انفرادی -2/6/3
 مسابقه با نظارت حداقل یک وسیله موتوری گشت به عنوان راهنمای مسابقه انجام خواهد شد. -9/2/6/3

 تیم های ملی طبق مقررات نیروی انتظامی مجاز به تعقیب دوچرخه سواران نمی باشند. -2/2/6/3

مور گشت بر دوچرخه سواران نظارت خواهد داشت. -8/2/6/3
 
 ما

 وسایل نقلیه ذخیره در طول مسیر مستقر خواهند شد. -4/2/6/3

 دوچرخه سواران با فاصله یک دقیقه از یکدیگر شروع خواهند نمود. -5/2/6/3

 متر را رعایت کنند. 00دوچرخه سواران با قانون  -6/2/6/3

 فقط در مسیر رفت و برگشت مخالف عقربه های ساعت خواهند راند. دوچرخه سواران -7/2/6/3

 می توان فقط از چرخ های ذخیره استفاده کرد. -3/2/6/3

مد تا دوچرخه سوار هم ملیت پشت سرهم  -1/2/6/3
 
ترتیب شروع استقامت انفرادی قرعه کشی شده و بین کشورها به چرخش درخواهد ا

م هر کشور ترتیب شروع اول، دوم و غیره را تعیین خواهد نمود. چرخش ها با داشتن یک دوچرخه سوار در قرار نگیرند. بعد از قرعه کشی، تی
نجاییکه هیچ نوع رتبه بندی برای ترتیب شروع کشورها وجود ندارد، قرعه 

 
یعنی با  اتفاقی خواهد بود.کشی چرخش نهای  ی خاتمه خواهد یافت. از ا

نها اولین، دومین کشور و غیره مشخص خواه گذاشتن اسامی کشورها در داخل کاله و
 
د گردید. قرعه کشی باید در جلسه افتتاح نبا کشیدن ا

ید تا توسط شرکت کنندگان یا مدیران تیم مورد مشاهده قرار گیرد.
 
 کشورها به عمل ا

 سرعتی جاده ای انفرادی -8/6/3
 شروع -9/8/6/3

( دقیقه پیش از شروع حضور 00ع در خط شروع بخش دوچرخه سواران و حداقل پانزده )( دقیقه پیش از شرو 31رقابت کنندگان باید حداقل سی )
 و غیاب رسمی در خط شروع حضور یابند.

 زمان استراحت -2/8/6/3
 خواهند بود. برخوردار ورزشکاران از زمان استراحت همراه با تغذیه

 خودروهای همراه -8/8/6/3
مور تعدادی خودرو نظیر موتورسیکلت پلیس به عن

 
وان راهنما، وانت های حامل قطعات یدکی، تجهیزات، همراه با راننده، مکانیک، ما

 موتورسیکلت گشت در معیت دوچرخه سواران خواهند بود.
 

 کیلومتر 51سرعتی امتیازی  -4/6/3
ت سرعت و با سرعتی امتیازی و تخصصی است که بر مبنای امتیازهای کسب شده توسط دوچرخه سواران در خالل رقاب -9/4/6/3

 احتساب دورها، رتبه نهای  ی تعیین خواهد گردید.
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متر در شهر، در بوستان یا  0111سرعتی امتیازی در مسیر مداربسته )کاماًل مسدود از نظر عبور و مرور( با دور حداقل  -2/4/6/3

 نزدیک ورزشگاه و امکانپذیری همان مسیر برای رویداد سرعتی اولیه برگزار خواهد گردید.

دور یکبار انجام خواهند شد. در سایر مدارها، سرعت های واسطه ای بعد از چند  0متر هر  411سرعت های واسطه ای، مدار  -8/4/6/3

 متر انجام خواهند شد، یعنی؛ 0111دور معادل 

  متر 411دور در مدار  0هر 

  متر 011دور در مدار  4هر 

  متر 0111دور در مدار  0هر 

  متر 0111دور در مدار  0هر 

 د نمود.هامتیاز کسب خوا 01هر دوچرخه سواری که در هر دور در میدان اصلی موفق گردد،  -5/4/6/3

 امتیاز از دست خواهد داد.  01هر دوچرخه سواری که در هر دور در میدان اصلی موفقیت به دست نیاورد  -6/4/6/3

مساوی برخوردار باشند، رتبه ها در سرعت نهای  ی برنده را تعیین خواهد  هرگاه دو یا بیش از دو نفر از دوچرخه سواران از امتیاز -7/4/6/3

 کرد.
 

 نمایندگان -7/3
 داور  -9/7/3

یید 
 
عمل خواهد نمود. به هر روی در موضوعات مرتبط  ICSDباشند. داور با هماهنگی مدیر فنی  UCIداوران باید کاماًل دارای صالحیت و مورد تا

 اور قطعی خواهد بود.، تصمیم دUCIبا تفسیر قوانین 

 انتصاب -2/7/3
 کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران و سرداوران را منصوب خواهد نمود.

 رسمی نمایندگان -8/7/3
مورین رسمی خدمات ارائه نماید یا سایر افراد واجد شرایط استفاده نماید.

 
 کمیته فنی می تواند به عنوان ما

 اعتراض ها -9

 راضمراحل ارائه اعت -9/1

و با نظارت کمیته اعتراض دوچرخه سواری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اعتراض  UCIهمه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات 
 01ج همراه با دقیقه بعد از اعالم رسمی نتای 01رسمی باید ک تبًا در فرم رسمی اعتراض المپیک ناشنوایان به زبان انگلیسی ارائه گردد. فرم مزبور باید 

مریکا به مدیر فنی 
 
یا اعتراض مرتبط با ورزش است یا مرتبط با تعیین صالحیت تصمیم  ICSDارائه گردد. مدیر فنی  ICSDدالر ا

 
در خصوص اینکه ا

همه  ICSDای گیری خواهد نمود. کمیته اعتراض دوچرخه سواری همه اعتراض های مرتبط با ورزش را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و کمیته اجر 
مریکا فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد  01اعتراض های مرتبط با تعیین صالحیت را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. سپرده 

 
دالر ا

 خواهد گردید.

 اعتراض رسیدگی بهمراحل  -2/1

 برگزار خواهد نمود.کمیته اعتراض دوچرخه سواری با تصمیم رئیس کمیته جلسه ای در دفتر مدیران فنی 

  مدیر فنیICSD .رئیس کمیته خواهد بود 

 (مور ارتباطات ورزش ها
 
مین محل جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود. SLO)ما

 
 مسئول تا

 (مور ارتباطات ورزش ها
 
 به منظور اطالع رسانی در خصوص زمان و مکان جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت. SLO)ما
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  مدیر فنیICSD .مسئول برقرار ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزش های کشور مربوطه خواهد بود 
مور ارتباطات ورزش ها مسئول اطالع رسانی به ستاد مرکزی بازی ها

 
در مورد ICSDمسئول اطالع رسانی به کمیته اجرای  ی ICSDو مدیر  GHQما

ن خواهد بود.
 
 اعتراض و نتیجه ا

 نظارت و مصوبات-91
 کسمع -9/91

 سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نخواهد بود. نوع  استفاده از هر

 محدوده معین – 9/9/91        

 عماًل از زمان شروع دوچرخه سواری توسط ورزشکاران در محوطه مسابقه در خالل تمرین و مسابقه محسوب می گردد.  محدوده معین

 تخلف و جریمه -2/9/91                       

 : تخلفات و جرائم رجوع نمائید.6جی، ماده ، به مقررات شنوای  ی سندر صورت تخلف ازاین قانون

 نظارت پزشکی -2/91

 ، نظارت و مصوبات رجوع نمائید.4المپیک تابستانی ناشنوایان، ماده  –به قوانین عمومی 

 جلسه فنی -99

 زمان و مکان -9/99   

 واری در تاریخ..........................در.............................برگزار می گردد.فنی دوچرخه س جلسه

 دستور جلسه اولین نشست به شرح ذیل است: -0/0/00

 گزارش مسئولیت های سازمان 

 بررسی صالحیت های شرکت کنندگان 

 غازگر ها
 
 توزیع شماره های ا

  سرعتی انفرادیقرعه کشی تعیین محل استقرار برای رویداد های 

 قرعه کشی برای وسائل نقلیه همراه برای رویداد سرعتی جاده ای 

 رسیدگی به مسائل قانونی. 

 همراهان -2/99     

نها باید ناشنوا
 
مور، که حداقل یکی از ا

 
باشد، در صورت لزوم یک نفر رابط زبان اشاره، حضور  هرفدراسیون ملی شرکت کننده می تواند همراه با دو ما

 یابد.

 موارد متفرقه-92

 امتیازات رتبه بندی دوچرخه سواری -9/92  
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 قهرمانی منطقه ای قهرمانی جهانی المپیک ناشنوایان 
 امتیاز0 امتیاز01 امتیاز01 اولین
 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز1 دومین
 امتیاز0 امتیاز0 امتیاز0 سومین
 امتیاز0 امتیاز3 امتیاز3 چهارمین
 ---------------- امتیاز0 امتیاز0 پنجمین
 ---------------- امتیاز0 امتیاز0 ششمین

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


