/Vertimas iš anglų kalbos/

AUDIOGRAMŲ NUOSTATAI

Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas

Versija 4
Peržiūrėta — 2016 m. kovo 7 d.

Autorinė teisė: © 2016 Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas
Šis dokumentas išleistas Tarptautinio kurčiųjų sporto komiteto ir yra jo nuosavybė

Turinys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Įžanga...............................................................................................................................2
Tinkamumo nuostatai .......................................................................................................2
Kurtumo apibrėžimas ir pagrįstumas ................................................................................ 3
Audiogramų teikimo tvirtinimui tvarka ...............................................................................4
Dalyvavimas Deflimpiadose ir kitose ICSD pripažintose varžybose ................................. 5
Atskirų besirungiančių dalyvių atsakomybė ......................................................................6
Išaiškinimas ......................................................................................................................6
Pažeidimai ir nuobaudos .................................................................................................. 7
Konfidencialumo klausimai………………………………………………………………………7
Reikšminių žodžių simboliai, naudojami audiogramų duomenų bazėje ............................ 8

1. ĮŽANGA
Sporto dvasia – tai žmogaus dvasios, kūno ir proto išaukštinimas, apibūdinamas tokiomis vertybėmis:












Etika, sąžiningas dalyvavimas varžybose ir dorumas
Sveikata
Atlikimo meistriškumas
Charakteris ir išsiugdymas
Linksmybės ir džiaugsmas
Komandinis darbas
Atsidavimas ir pasišventimas
Pagarba taisyklėms ir įstatymams
Pagarba sau ir kitiems dalyviams
Drąsa
Bendrumas ir solidarumas

ICSD perteikia Olimpizmo prasmę kurtiesiems tokiu devizu:

PER LUDOS AEQUALITAS - „Visi lygūs sporte“
Tik kurti ir neprigirdintys sportininkai gali varžytis vasaros/žiemos Deflimpinėse žaidynėse, pasaulio
kurčiųjų čempionatuose, regioniniuose čempionatuose ir kitose ICSD pripažintose varžybose.
Regioninių ir tarptautinių sporto renginių metu šiais audiogramų nuostatais vadovausis pilnateisiai
nariai, laikinieji nariai, regioninės konfederacijos ir asocijuotieji nariai.

2. TINKAMUMO NUOSTATAI
Vasaros/žiemos Deflimpinės žaidynės, pasaulio kurčiųjų čempionatai, regioniniai čempionatai ir kitos
ICSD pripažintos varžybos suvienija kurčiuosius sportininkus iš visų nacionalinių kurčiųjų sporto
federacijų padalinių.
Deflimpiadų ir ICSD pripažintų varžybų dalyviai turi atitikti tokius kriterijus:


Būti kurti, t.y. turintys klausos praradimą bent 55dB vidutinio grynojo tono (angl.
PTA) geriau girdinčioje ausyje (trijų tonų vidutinis grynasis tonas - 500, 1000 ir 2000
hercų, oro laidumas, ISO 1969 Standartas)



Būti nacionalinės kurčiųjų sporto federacijos padalinio nariais ir tos valstybės
piliečiais.
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Apšilimo ir varžybų metu ribojimų taikymo zonoje varžybų dalyviui yra griežtai draudžiama naudoti bet
kokio tipo klausos aparato/klausos sustiprinimo ar išorinių vidinės ausies implantų dalis. Akivaizdu, kad
klausos sustiprinimo priemonių naudojimas sporte suteikia pranašumą prieš kitus dalyvius, todėl yra
draudžiama naudoti juos apšilimo ir varžybų metu. Kiekvienas sportas turi savo “Ribojimų taikymo
zonos” apibrėžimą. Prašome remtis kiekvieno sporto techniniais reglamentais.
3. KURTUMO APIBRĖŽIMAS IR PAGRĮSTUMAS
3.1. Kurtumo sąvoka apibrėžiama kaip klausos netekimas bent 55dB PTA geriau girdinčioje ausyje (3tonų vidutinis dažnis - 500, 1000 ir 2000 hercų, ISO 1969 Standartas). Turi būti nuodugniai ištirti
kritiniai klausos lygiai tarp 55-65dB.
3.2. Jeigu sportininkas turi vidinės ausies implantą vienoje ausyje, nebereikia atlikti tos ausies bandymų,
tačiau audiogramos formoje audiologas turi aiškiai nurodyti, kurioje ausyje yra vidinės ausies
implantas. Sportininkas vis tiek turės atlikti bandymą su ta ausimi, kurioje neturi vidinės ausies
implanto.
3.3. Kiekviena nacionalinė kurčiųjų sporto federacija yra pilnai atsakinga už kiekvieno savo sportininko
klausos lygio patikrinimą ir ištyrimą ir dėl kiekvieno atitinkamo sportininko audiogramos tikslumo bei
autentiškumo.
3.4. Kiekvienas naujas sportininkas privalo naudoti oficialią ICSD Audiogramos formą. Internetinę
formą galite parsisiųsti šiuo adresu: http://www.deaflympics.com/audiogramform.asp
3.5. Visi keturi (4) žemiau pateikti audiogramos testavimo tipai turi būti pilnai užpildyti KIEKVIENAI ausiai:
1. Oro laidumas
* 250 Hz — 8 kHz
2. Kaulų laidumas
* 500Hz, 1 kHz, 2 kHz ir 4 kHz
3. Timpanogramos (Timpanometrija)
* Apimtis
* Spaudimas
* Atitikimas
4. Akustiniai refleksai (Refleksometrija)
* Ipsilateraliniai
* Kontralateraliniai

Reikalavimų nesilaikymas turės įtakos uždelstam patvirtinimui.
3.6. Visos Audiogramų formos turi būti įgaliotos ir priklausyti testuojamam sportininkui, o formų
patikimumą turi garantuoti nacionalinė kurčiųjų sporto federacija.
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4. AUDIOGRAMŲ TEIKIMO TVIRTINIMUI TVARKA
4.1. Prieš varžybas:
4.1.1 Prieš pateikiant naują audiogramą, prašome susisiekti su ICSD sekretoriatu (office@ciss.org) dėl
jūsų šalies naujausio audiogramų sąrašo, kad būtų galima patikrinti, ar jūsų sportininkas jau
yra įtrauktas į ICSD audiogramų duomenų bazę. Jeigu sportininko pavardė nėra sąraše, tai
reiškia, kad ICSD sekretoriatas neturi audiogramos formos savo kartotekoje.
4.1.2 Prieš bet kurio tipo ICSD pripažintas varžybas, įskaitant vasaros/žiemos Deflimpines žaidynes,
pasaulio kurčiųjų čempionatus ir regioninius čempionatus, visos naujos audiogramų formos turi
būti pateiktos likus trims (3) mėnesiams prieš varžybas ir audiograma neturi būti senesnė
nei vienerių (1) metų laikotarpio.
4.1.3 Už pavėluotas pateikti audiogramų formas naujiems sportininkams taikomas baudos mokestis
sudaro USD $40 už vieną formą/sportininką (likus mažiau nei 3 mėnesiams prieš varžybas)
ir USD $100 už vieną formą/sportininką (likus mažiau nei 1 mėnesiui iki varžybų) nuo formos
gavimo dienos.
4.1.4 Naujiems sportininkams, neturintiems audiogramos formos iki varžybų pradžios, nebus leista
dalyvauti varžybose.
4.1.5 Visas naujas audiogramas ICSD sekretoriatui tiesiogiai turi išsiųsti tik nacionalinė kurčiųjų
sporto federacija.
4.1.6 Gavus audiogramas, jos bus įvestos į ICSD duomenų bazę, su „N“ (nacionaliniu) kodu,
nurodančiu, kad jos buvo „patikrintos savo šalyje“.
4.1.7 Jeigu audiogramos forma nėra pilnai užpildyta, kaip nurodyta 3.5 punkte, audiograma bus įvesta
kaip „INC“ (nepilna), kol nebus pakartotinai pateikta su PILNA informacija, ir jeigu bus likę
mažiau nei 3 mėnesiai iki varžybų pradžios, vis tiek bus taikomas pavėluoto pateikimo
mokestis: US $40 / $100.
4.1.8 Tada audiogramos bus nusiųstos ICSD audiologui tolimesnei peržiūrai.
4.1.9 ICSD audiologas nurodys, kurios audiogramos patvirtinamos ir kurios yra rizikos
grupėje/abejotinos.
4.1.10 Patvirtintų audiogramų kodą „N“ į „C“ (CISS) pakeis tik ICSD audiologas.
4.1.11 Sportininkus, esančius „rizikos grupėje“ su „X“ ženklu ar patikrintus savo šalyje su „N“ ženklu,
per vasaros/žiemos Deflimpines žaidynes, pasaulio kurčiųjų čempionatus, regioninius
čempionatus ir kitas ICSD pripažintas varžybos iš naujo testuos ICSD audiologas.
4.1.12 Bet kuris sportininkas, neatitinkantis 55dB PTA tinkamumo kriterijų, bus pripažintas netinkamu
su „DQ“ simboliu ir negalės iš naujo pateikti audiogramos mažiausiai dvejus (2) metus nuo jos
gavimo dienos.
4.2. Galutinio įvedimo formos:
4.2.1 Galutinio įvedimo forma turės stulpelį „Sportininko ID numeris“.
4.2.2 Jeigu sportininko audiograma jau yra įtraukta į ICSD duomenų bazę, nacionalinė kurčiųjų sporto
federacija įves sportininko ID numerį į atitinkamą stulpelį. Šiems sportininkams nebereikės
pateikti kitos audiogramos. Žr. žemiau pateiktą pavyzdį:

2016 - ICSD Audiogramų nuostatai

4 puslapis

Pavardė
DOE
SMITH
SHARP

Vardas
John
David
Alfred

Gimimo data
Sportininko ID numeris
1975 m. sausio 31 d.
12345
1978 m. gegužės 5 d.
1977 m. gruodžio 10 d. 22678

Lentelėje nurodoma, kad DOE, John ir SHARP, Alfred turi audiogramas ICSD
Duomenų bazėje, tuo tarpu SMITH, David neturi audiogramų ICSD duomenų bazėje.
4.2.3 Dalyvauti varžybose nebus leista, jeigu audiograma duomenų bazėje bus nepilnai pateikta,
nurodyta „INC“ ženklu ar netinkama, pažymėta „DQ“ ženklu.
4.2.4 Akreditavimo ženklelis nebus suteiktas tiems sportininkams, kurie nepateikė audiogramos.

5. DALYVAVIMAS DEFLIMPIADOSE IR KITOSE ICSD PRIPAŽINTOSE VARŽYBOSE

5.1. Jeigu audiogramų duomenų bazėje yra nurodyta, kad sportininkas buvo patikrintas audiologo savo
gimtojoje valstybėje, kaip pažymėta „N“ ženklu, tada sportininkas gali būti iš naujo tikrinamas ICSD
audiologo per vasaros/žiemos Deflimpines žaidynes, pasaulio kurčiųjų čempionatus, regioninius
čempionatus ir kitas ICSD pripažintas varžybas.
5.2.

Preliminarius audiologinius testus naujai registruotiems sportininkams (statusas „N“) visų
varžybų, kvalifikacinių varžybų, tiek regioninių, tiek ir pasaulio, metu gali atlikti ICSD. ICSD gali siųsti
oficialų ICSD audiologą į visas varžybas. Preliminarus audiologinis testavimas turi būti atliekamas
prieš sportininkų dalyvavimą žaidynėse. ICSD pasirinks vieną ar du oficialius audiologus
deflimpiadoms ir kai kuriems regioniniams/pasaulio kurčiųjų čempionatams.

5.3.Bet kuriuo atveju ICSD pripažintose varžybose būna neoficialus audiologas. Audiologas testavimo
metu turės laikytis ICSD Audiogramų nuostatų. Audiologas negali pakeisti sportininko audiogramos
būsenos iš „N“ į „C“. Sportininkas taip pat gali būti siunčiamas į instituciją, kurioje testuojant
sportininkus bus naudojama naujausia garso technologija (nešiojamas testavimo prietaisas). ICSD
Vykdomosios valdybos atstovas gali vietoje nuspręsti, kuris iš naujai užsiregistravusių sportininkų
(su statusu N) gali būti testuojamas, jeigu kyla abejonių dėl sportininko klausos lygio. Jei bandymo
metu atsiranda neatitikimų ar dvejonių, sportininkas bus nusiųstas į ligoninę tolimesniems tyrimams
audiologijos centre, o tyrimų išlaidas padengs to sportininko nacionalinė kurčiųjų sporto federacija.
5.4. Sportininkai, laikomi „abejotinais“, testuoti vietoje ir neatitinkantys tinkamumo kriterijų, tačiau turintys
5dB PTA reikalaujamo tinkamumo kriterijaus, yra tinkantys pakartotiniam vieno karto testavimui, kurį
skirtingą dieną prieš akreditavimą vieną kartą atliks ICSD audiologas.
5.5. Sportininkai, testuoti ir patikrinti oficialaus ICSD audiologo, bus pažymėti raide „V“.
5.6. ICSD pasilieka teisę bet kuriuo metu testuoti ar pakartotinai testuoti bet kurį anksčiau patvirtintą
sportininką.
5.7. Jeigu sportininko klausos tinkamumas yra kvestionuotinas, ICSD visų pirma patikrins sportininko
audiogramą duomenų bazėje dėl tokios informacijos:
5.7.1. Jeigu sportininkas turi ženklą, pažymėtą raide „V“, vietoje esančiam audiologui nereikės
tolimesnių testavimų su šiuo sportininku, nes jis jau buvo patikrintas ICSD.
5.7.2. Jeigu sportininkas turi ženklą, pažymėtą raide „C“, „N“ arba „X“, audiologas privalės testuoti šį
sportininką, nes jis niekada nebuvo tikrintas ICSD.
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5.8. Audiologinis testavimas neturėtų įsiterpti ar pakeisti dienos įvykių grafiko.
5.9. Komandos vadovas prisiims atsakomybę už laiko rezervavimą sportininkų testavimui jo priežiūroje.
5.10. Sportininko komandos vadovas turės susitikti su paskirtuoju ICSD audiologu nustatytu laiku kartu
su testuoti turimu sportininku. Tiek sportininkas, tiek ir jį lydintis asmuo turi atsinešti su savimi
asmens dokumentus (pasus).
5.11. Už praleistus susitikimus bus paskirta bauda.
5.12. Sportininkai, kurie išvyks varžybų pabaigoje netestuoti pagal Audiogramų nuostatus, bus laikomi
diskvalifikuotais.

6. ATSKIRŲ BESIRUNGIANČIŲ DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Kiekvienas pavienis varžybų dalyvis prisiima pilną atsakomybę, kad apšilimo ir varžybų metu
ribojimų taikymo zonoje nesegės jokių klausos aparato/klausos sustiprinimo ar išorinių vidinės
ausies implantų dalių.
6.2. Dalyvaujant konkursuose ar varžybų vietose sportininkams nebus leista turėti klausos
aparato/klausos sustiprinimo ar išorinių vidinės ausies implantų dalių. Visi sportininkai privalo
nusiimti klausos aparato/klausos sustiprinimo ar išorinių vidinės ausies implantų dalis per
paskutines pratybas prieš prasidedant varžyboms.

7. IŠAIŠKINIMAS
7.1. Klausos prietaiso(-ų) naudojimas
Jeigu išaiškinama, kad apšilimo ir varžybų metu ribojimų taikymo zonoje varžybų dalyvis naudoja
klausos aparato/klausos sustiprinimo ar išorinių vidinės ausies implantų dalis, tai turi būti
nedelsiant pranešta Technikos direktoriui (TD) svarstomam sportui ir Protesto komitetui.

Tik akredituoti komandos vadovai ir treneriai atitinkamose varžybose turi teisę pateikti oficialaus
protesto formą prieš klausos aparato/klausos sustiprinimo ar išorinių vidinės ausies implantų dalių
dėvėjimą.
Kartu su protesto forma turi būti pateikti papildomi įrodymai vaizdo įraše, kuriame matytųsi
filmavimo data ir laikas. Kiti įrodymai negali būti pagrįsti nuogirdomis.
7.2. Audiologinis testavimas akreditavimo laikotarpio metu
Jeigu išaiškinama, kad varžybų dalyvis neatitinka 55dB PTA kriterijų, nustatytų ICSD audiologo per
Deflimpines žaidynes arba regioninius/pasaulio kurčiųjų čempionatus arba varžyboms paskirtojo
audiologo, toks sportininkas negali gauti akreditavimo ženklelio. Sportininkas negaus jokio kito tipo
akreditavimo ženklelio, pakeičiančio jų vaidmenį į oficialų.
7.3. Audiologinis testavimas dėl protesto arba parinktas ICSD tarnautojų
Jeigu išaiškinama, kad varžybų dalyvis neatitinka 55dB PTA kriterijų, nustatytų ICSD audiologo, iš
sportininko bus paimtas akreditavimo ženklelis. Taip pat jo dalyvavimas bus diskvalifikuotas visose
varžybose, kuriose jis dalyvavo. Jeigu varžybų dalyvis rungiasi komandiniame sporte, ankstesnės
rungtynės, kuriose jis varžėsi, bus anuliuotos ir surinkti taštai bus anuliuoti pagal ISF taisykles.
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8.

PAŽEIDIMAI IR NUOBAUDOS

8.1. Pažeidimai:
8.1.1 Jeigu varžybų dalyvis pavienėje rungtyje dėvi klausos aparato/klausos sustiprinimo ar išorinių
vidinės ausies implantų dalis, jis bus nedelsiant pašalintas iš varžybų. Jeigu dalyvis dėvi tai
skirtingose rungtyse ir kituose sportiniuose žaidimuose, jis bus diskvalifikuotas tik toje rungtyje,
kurioje padarė pažeidimą.

Pavyzdys A: Lengvoji atletika: Sportininkas bėga 100m., 200m. ir 400m. Nustatoma, kad jis
dėvi klausos aparatą/stiprintuvą 200m. rungtyje. Sportininkas bus diskvalifikuotas iš 200m.
rungties ir tai neturės įtakos jo dalyvavimui 100m. ar 400m. rungtyse. Jeigu pažeidimas
buvo padarytas estafetės rungtyje, iš varžybų bus diskvalifikuota visa komanda.
Pavyzdys B: Badmintonas: Sportininkas dalyvauja viengubame, dvigubame ir mišriame
mušime. Nustatoma, kad jis dėvi klausos aparatą/stiprintuvą dvigubame mušime.
Sportininkas bus diskvalifikuotas tik iš dvigubo mušimo ir tai neturės įtakos jo dalyvavimui
viengubame ar mišriame mušime. Jeigu pažeidimas buvo padarytas komandinėje rungtyje,
iš varžybų bus diskvalifikuota visa komanda.
8.1.2 Jeigu varžybų dalyvis komandinėse rungtyse dėvi klausos aparato/klausos sustiprinimo ar
išorinių vidinės ausies implantų dalis, jo komanda gali pralaimėti žaidimą taškų praradimu
pagal kiekvieno sporto nuostatus dėl taškų praradimo. Žaidėjas gali dalyvauti kitose rungtyse.
Kita vertus, žaidimo praradimas nustatytu taškų skaičiumi kartais gali būti naudingas
komandai. Į tai turi būti atsižvelgta ir komanda niekada neišloš iš pralaimėjimo taškais.
8.1.3 Jeigu tas pats dalyvis pakartoja pažeidimą, jis ir jo komanda nedelsiant bus pašalinti iš rungtynių,
tai bus pranešta ICSD vyriausiajam vykdančiajam pareigūnui ir diskvalifikacija bus skirta
duotajam laikui, nustatytam ICSD Vykdomosios valdybos.
8.2. Nuobaudos:
8.2.1 Šių nuostatų pažeidimų atveju TD ir ICSD pareigūnai praneš apie visus pažeidimus ICSD
vyriausiajam vykdančiajam pareigūnui ir visi diskvalifikuotam dalyviui ir/ar jo komandai skirti
prizai, apdovanojimai, medaliai bei diplomai turės būti anuliuoti ir grąžinti. Be to, remiantis
ICSD Vykdomosios valdybos sprendimu, bus išieškota $ 1000 USD bauda.
8.2.2 Jeigu nacionalinė kurčiųjų sporto federacija pakartoja šių Audiogramų nuostatų 3.1, 3.2 ar 3.6
dalies pažeidimą daugiau nei vieną kartą, ICSD Vykdomoji valdyba gali suspenduoti
konkrečios nacionalinės kurčiųjų sporto federacijos veiklą dviems (2) metams visoms
pripažintoms sporto rungtims.
8.2.3 Reikalavimų neatitikimo laikotarpiu nacionalinė kurčiųjų sporto federacija ir jos komandos negali
dalyvauti ICSD pripažintose sporto rungtyse.

8. KONFIDENCIALUMO KLAUSIMAI
Sportininkų duomenys ir asmens tapatybės turi būti laikomos konfidencialiai. Darbuotojai turėtų
būti kruopščiai prižiūrimi, kad jie taip pat laikytųsi geriausios praktikos apsaugant visų
sportininkų duomenų konfidencialumą. Žemiau pateikiama keletas pagrįstų atsargumo
priemonių dalyvių konfidencialumui apsaugoti:
 Tyrimo rezultatų platinimas, neatskleidžiant asmens identifikavimo informacijos;
 Tyrimų įrašų saugus laikymas ir prieigos apribojimas tik įgaliotam personalui;
 Asmens identifikavimo informacijos pašalinimas, slėpimas ar kodavimas.
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Visų ICSD tiekėjų, įskaitant ICSD Vykdomąją valdybą, ICSD sekretariato darbuotojus, regioninę
kurčiųjų sporto konfederaciją, nacionalines kurčiųjų sporto konfederacijas ir tarptautines kurčiųjų
sporto konfederacijas, reikalaujama išlaikyti jų sportininkų medicininių įrašų konfidencialumą. Visi
medicininiai sportininko įrašai, kuriuos gauna nacionalinės kurčiųjų sporto konfederacijos, lieka
konfidencialūs ir negali būti perduoti be raštiško gavėjo sutikimo, nebent tokia informacija nėra
identifikuojama ir yra naudojama statistinių ar suvestinių duomenų tikslais.

10. REIKŠMINIŲ ŽODŽIŲ SIMBOLIAI, NAUDOJAMI AUDIOGRAMŲ DUOMENŲ BAZĖJE
PTA — Grynasis vidutinis tonas
dB — Decibelai
V — Sportininkas, testuotas ir patikrintas ICSD audiologo
C — Audiogramos forma, peržiūrėta ir patvirtinta ICSD audiologo
R — Patvirtinta regioninio audiologo „testuota regione“
N — Patvirtinta nacionalinio audiologo „testuota savo šalyje“
X — Rizikos grupėje/abejotina
DQ — Diskvalifikuoti, neatitinka 55dB PTA tinkamumo kriterijų
INC — Nepilna, audiogramos forma neužbaigta. Žr. 3.5 punktą.
TD — Technikos direktoriai
ICSD — Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas

Kontaktai:
El. paštas: office@ciss.org
Adresas:

Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas
Tarptautiniai Sporto Namai
Rodanės pr. 54
Lozana, CH-1007
Šveicarija
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