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1.  PREAMBULE  
Duch sportu je oslavou lidského ducha, těla a mysli, a jsou charakterizovány  následující 

hodnoty:  

  Etika, fair play a čestnost  

  Zdravotní způsobilost 

  Excelence ve výkonnosti  

  Charakter a vzdělávání  

  Zábava a radost  

  Týmová práce  

  Obětavost a odhodlání  

  Respektování pravidel a zákonů  

  Respekt pro sebe a ostatní účastníky  

  Courage  

  Společenství a solidarita  

ICSD poskytuje podstatu olympismu pro neslyšící populaci, s vlastním mottem:  " Rovný, 

prostřednictvím sportu ".  

Pouze neslyšící a nedoslýchavý závodníci mohou soutěžit na letní nebo zimní Deaflympics, 

Světového mistrovství, regionální mistrovství a další ICSD-schválené soutěže.  

Také všichni řádní členové, prozatímními členové, regionální konfederace, a přidružení 

členové se budou řídit řádem Audiogramu během regionálních a mezinárodních sportovních 

akcí.  

  

 

2.  ÚČASTNICKÉ PŘEDPISY  
Letní a zimní Deaflympics chce sdružit neslyšící sportovce všech přidružených národních 

sportovních federací.  Účastníci Deaflympics a ICSD potrestána soutěže musí být:  

  neslyšící, definovaná ztráta sluchu nejméně 55dB na tón průměr (PTA),  

 lepší ucho (tři-tónový čistý tón v průměru 500, 1000 a 2000 Hertz, vzduch  

 vedení, ISO 1969 Standard)  

  Členové členy Národního neslyšících sportovní federace a občanům, že  

 země.  
Je přísně zakázáno pro soutěžící používat jakýkoliv druh sluchadla (s) / zesílený nebo externí  

kochleární implantát během warm-upu a soutěže v rámci uzavřeného pásma oblasti. To je 

zcela zřejmé, že pomocí zesílení v oblasti sportu dává výhodu nad těmi, kteří ji nepoužívají.  

Proto  je zakázáno používání implantátu ve warm-upu a hospodářské soutěži.  Každý sport má 

své definice "uzavřené pásmo  Prostoru ".  Prosím prostudujte si každý sport po technické 

stránce předpisů a podrobnosti.  
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3.  DEFINICE a doklad o hluchotě  
3.1.  U neslyšících je definována ztráta sluchu nejméně 55dB PTA v lepším uchu (3tónové 

frekvence  v průměru 500, 1000 a 2000 Hz, ISO 1969 Standard).  Kritické úrovně jednání 

mezi 55-65dB musí být pečlivě prozkoumány.  

3.2.   Každá národní federace neslyšících sportovců je plně odpovědná přezkoumat jednání na 

úrovni jednotlivých  sportovců.  

3.3.   Každý nový sportovec musí používat oficiální ICSD Audiogram formulář.  Formulář si 

můžete stáhnout  od www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf  

3.4.   Všechny čtyři (4) typy audiogramu testování níže musí být vyplněn vždy pro každé 

ucho, včetně:  

 1.  Vzduchem  

 2.  Kostní vedení  

 3.  Tympanograms (tympanometrie)  

 4.  Akustické reflexy (Reflexometry)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedodržení požadavků bude mít za následek opožděné schválení. 
  

3.5.   Všechny formy Audiogramu by měli být schváleny a patřit k testovanému sportovci,   

 platnost formuláře musí být zaručena národní sportovní federaci neslyšících. 

 

4.  Podání k schvalovacímu postupu audiogramu 
  

4.1.  Před Soutěží:  
4.1.1   Před odesláním nového audiogramu, prosím, kontaktujte ICSD Úřad pro vaši zemi a  

nejnovější audiogram projde kontrolou, jestli váš sportovec je  již v databázi audiogramu  

ICSD.  Jestliže  sportovec není na seznamu, znamená to, ICSD  nemá jeho audiogram  

Zanesen v souboru.  

4.1.2   Před každým typem ICSD , včetně letní / zimní Deaflympics, Světového Mistrovství, a 

Regionální mistrovství, musí být nový audiogram předložen  tří (3) měsíce před touto 

událostí, a  nesmí být  více než jeden (1) rok starý.  

http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf
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Sankční poplatek za pozdní či žádný audiogram formulář pro nové sportovce je USD $ 20 za 

formulář.  

  

4.1.3   Všechny nové audiogramy budou zaslány přímo na Úřad ICSD národní neslyšících 

Sportovních  Federací.  

4.1.4   Po obdržení audiogramu se vše  zapisuje do databáze ICSD, s "N" (Národního)  

kódu s označením že byly "doma otestována".  

4.1.5   Pokud není audiogram formulář  vyplněn v celém rozsahu, jak je definováno v 3.4, 

audiogramu  bude  následně  Zapsáno  jako "INC" (neúplné) do předložení  úplných 

informací.  

4.1.6   Audiogram pak bude zaslána na audiologii  ICSD  k přezkoumání.  

4.1.7   Audiologie ICSD  uvede ty, kteří byli  schváleni a ty,kteří nesou jistá rizika. 

4.1.8   Schválené audiogramy budou mít změněna písmena z "N" na "C" (CISS).  

4.1.9   Pro ty sportovce, kteří jsou "v ohrožení", "X" symbol,  budou  znovu testováni ICSD 

audiologii během olympijských her.  

4.1.10   Každý sportovec, který nesplňuje 55 dB PTA kritéria způsobilosti, bude prohlášen za 

nezpůsobilý  se symbolem "DQ" a nemůže znovu poslat audiogram alespoň po dobu dvou (2) 

let od datum obdržení.  

 

 

4.2.  Konečné Přihlášky:  
  

4.2.1   Konečná přihláška bude mít sloupec pro "ID číslo atleta".  

4.2.2   Pokud je atletův  audiogram  již v databázi ICSD federace bude  ID číslo v příslušném 

sloupci.  Tito sportovci nemusí předkládat  další audiogram.  

viz příklad níže:  

  

 

 

Family Name Frist Name Date of Brith Athlete ID Number 

(Příjmení) (Jméno) (Datum narození) (Sportovec ID číslo) 

DOE John  31 leden 1975 12345 

MCKNIGHT  David  5 květen 1978   

SHARP Alfréd 10 prosince 1977 22678 

 

 

 Ukázka, že DOE, John a SHARP, Alfred mají audiogramy v ICSD 

 Databázi zatímco McKnight David nemá audiogram v databázi ICSD. 

  

 

4.2.3   Účast nebude povolena, pokud audiogram databáze ukazuje, neúplné, označené "INC" 

nebo nezpůsobilé, označené "DQ".  

4.2.4   Akreditační odznak nebude poskytnut těm, kteří nepředložili audiogram.  

 

 

5.  AT DEAFLYMPICS (nebo jiné ICSD potrestání v soutěži)  
  

5.1.   Pokud sportovec nepodá audiogram ve formě formuláře, test sluchu bude prováděn v 

místě her před obdržením akreditačního odznaku na náklady vnitrostátní neslyšící sportovní 

federace.  

 5.2.   Pokud audiogram databáze ukazuje, že sportovec byl zkoumán národní audiologii a je   

označen "N", pak může být znovu testování audiologii ICSD během olympijských her.  
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5.3.   Sportovce, kteří byly testovány a ověřeni audiologii ICSD, dostanou symbol v podobě 

písmena"V". 

 

 

 

5.4.   ICSD audiologie  si vyhrazuje právo zkontrolovat  všechny dříve schválené sportovce a 

to kdykoliv.  

5.5.   ICSD úředníci a technický ředitel může požádat audiogram test v průběhu soutěže.   

Sportovec může být testována pouze po poslední soutěži v daný den nebo následující den.  

5.6.   Pokud sportovec je k jednání způsobilý, ICSD nejprve zkontroluje audiogram  sportovce 

v databázi s následujícími informacemi:  

5.6.1   Pokud sportovec má symbol v podobě  písmene "V", ICSD audiologie nemusíte dělat  

žádné další zkoušky, závodník již byl ICSD testován.  

5.6.2   Pokud sportovec má symbol uveden buď s písmenem "C", "N", nebo "X", audiologie 

ICSD  udělá test tohoto atleta, jako by nikdy nebyl ICSD testován.  

5.7.   Audiologické testování nesmí přerušit nebo změnit každodenní rozvrh hry.  

5.8.   Odpovědný vedoucí týmu musí vyhradit čas pro testování sportovců v rámci  péče.  

5.9.   Sportovci a vedoucí týmu se schází s audiologii ICSD v určený čas, atleti se budou 

kontrolovat.  Sportovci a doprovázející osoba se musí prokázat vlastním pasem nebo 

průkazem totožnosti.  

5.10.   Poplatek bude uložen za nedodržení termínů.  

5.11.   Sportovci, kteří opustí hry na konci soutěže, aniž by byli testováni v souladu  s 

Audiogram nařízeními, budou prohlášeny za diskvalifikování.  

  

 

 

6.  ODPOVĚDNOST  
  

6.1.   Jednotlivý závodník nese plnou odpovědnost za to, že nebude mít sluchadlo (s) / 

zesílením nebo vnější části kochleárního implantátu během warm-upu a  

 soutěže v rámci uzavřeného pásma oblasti.  

 6.2.   Všichni sportovci nebudou smět nosit jakékoliv sluchadlo (s) / zesílením nebo externí 

kochleární Implantát při vstupu do jakékoliv soutěže nebo soutěže místních.  Všichni 

sportovci musí odstranit sluchadla se zesílením nebo vnější části kochleárního implantátu 

během posledního výcviku před soutěží.  

  

 

7.  DISCOVERY  
  

7.1.  Pomocí sluchu Device (s)  
Pokud bude u soutěžícího objeveno, že nosí sluchadlo se zesílením nebo externí kochleární 

implantát během warm-upu a soutěže v rámci uzavřeného pásma oblasti, toto musí být 

okamžitě hlášeno technickému řediteli (TD) pro sport a podán  protest výboru.  Jen 

akreditovaní vedoucí a trenéři mají právo podat oficiální protest proti podobě nošení   

podpory (s) / zesílením nebo vnější části kochleárního implantátu.  Podáním protestního 

formuláře  musí být také video, které musí obsahovat datum a čas na filmu nebo  jiné důkazy, 

nemůže být posuzováno pouze z doslechu.  

 

7.2.  Audiologic Testování při akreditaci období  
Pokud soutěžící objevil, že nesplňuje 55 dB PTA na audiologii ICSD,  neobdrží akreditační 

odznak.  Sportovec neobdrží žádný typ akreditace badge v roli  jako "oficiální".  
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7.3.  Audiologické  testování vzhledem k protestu nebo vybraných podle ICSD Úředníci / 

Technický ředitel  
Pokud soutěžící objevil, že nesplňuje 55 dB PTA na audiologii  ICSD, sportovci bude  

Akreditační odznak odňat.  Také jeho sportovní výkon bude  diskvalifikován  pro všechny 

další soutěže, pokud soutěžící je ve sportovním týmu, předchozí zápasy, ve kterých soutěžil 

propadají  a  skóre musí být v souladu s pravidly ISF.  

  

8.  Porušení A SANKCE  
 

8.1.  Porušení:  
 

8.1.1   Pokud  soutěžící v jednotlivých sportovních akcích nosí sluchadlo se zesílením nebo 

externím kochleárním implantátem bude vyřazen  z  a to okamžitě.  Pokud se v různých 

akcích a jiných sportech prokáže, že nosil sluchadlo nebo kochleární implantát bude 

diskvalifikován pouze v případě, že porušení bylo prokázáno.  

 

Příklad: Track and pole: sportovec závodí na dráze 100m, 200m a 400m.Pokud nosí   

na sobě sluchadlo se zesílením v průběhu dráhy na 200m,bude  sportovec 

diskvalifikován pro trať na 200m a to nebude mít vliv na jeho výkon v 100m nebo  

400m.  Je-li  porušení pravidel dostatečně prokázáno, bude celý tým vyloučen ze 

závodů  

 

Příklad B: Badminton: sportovec soutěží na dvouhře, čtyřhře a smíšené hře.  

Pokud má na sobě sluchadlo se zesílením ve čtyřhře, sportovec bude  diskvalifikován 

pro čtyřhru, a to  nebude mít žádný vliv na jeho výkon ve dvouhře  nebo smíšených 

hrách.  Je-li porušení pravidel dostatečně prokázáno, bude celý tým vyloučen ze 

závodů.   

 

8.1.2   Pokud soutěžící v kolektivních sportech nosí sluchadlo se zesílením nebo externí 

kochleární  implantát  během hry, jeho tým může přijít o hru která  propadá v závislosti na 

jednotlivých  sportovních  pravidlech .  Hráč má možnost podílet se na příštích zápasech.  

Nicméně prohru v zápase se píše do souboru údajů a tým musí tento verdikt přijmout, také je 

třeba vzít v úvahu, že tým nesmí prohrát kontumačně.  

8.1.3   Pokud závodník opakuje porušení pravidel, bude tým vyřazen  z hospodářské soutěže  

a  vše nahlášeno ICSD  a  následně diskvalifikován na dobu určitou, stanovený výkonným 

výborem.  

  

8.2.  Sankce:  
 

8.2.1 V případě porušení předpisů, TDS a ICSD úředníci budou zaznamenávat všechny 

prohřešky a veškeré ceny, ocenění, medaile a diplomy z důvodu diskvalifikování  

soutěžícího nebo jeho týmu budou odebrány.  Kromě toho, může být uložena pokuta za 

porušení pravidel. 

 8.2.2 Jestliže národní federace neslyšících sportovců opakuje porušení pravidel podle § 3,1, 

3,2, 3,5  více než jednou,ICSD výkonný výbor může pozastavit sportovní činnost na 2 - 4 

roky.  

 8.2.3 Během nezpůsobilosti se v období národní Federace neslyšících sportovců nemohou 

týmy  podílet na schvalování sportovních akcí  ICSD.  

 9.  KLÍČOVÁ SLOVA - symboly používané v audiogramu DATABASE  
 V   - Sportovec testován a ověřen audiologii ICSD  

 C   - Audiogram přezkoumán a schválen audiologii ICSD  

 N   - Schváleno národní audiologii "testován doma"  

 X   - V ohrožení / Hranice  

 DQ   - Diskvalifikován, nesplňuje 55 dB PTA kritéria způsobilosti  
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 INC   - Neúplné, audiogram formulář nebyl dokončen.  Viz bod 3.4 pro detaily  
 


