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PREAMBULE
Duch sportu je oslava lidského ducha, těla a mysli, a vyznačuje se následujícími hodnotami:
• Etika, slušná hra a poctivost
• Zdraví
• Znamenitost ve výkonu
• Charakter a vzdělání
• Zábava a radost
• Týmová práce
• Obětavost a oddanost
• Úcta k pravidlům a zákonům
• Úcta k sobě i k dalším účastníkům
• Kuráž
• Společenství a vzájemnost
ICSD poskytuje základní olympijskou myšlenku pro neslyšící obyvatelstvo s jeho vlastním
heslem: "Rovni ve sportu".
Jen neslyšící a částečně neslyšící atleti mohou závodit na letních nebo zimních Deaflympics,
mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství Afriky, mistrovství Asie - Pacifiku, a dalších
závodech schválených ICSD.
Dle těchto pravidel se také řídí akce ČSNS – M ČR, župní přebory.
Také, všichni členové, přidružení členové a regionální federace budou dodržovat tyto regule
audiogramu během národních a mezinárodních sportovních událostí.

PŘEDPIS ZPŮSOBILOSTI:
Letní a zimní Deaflympics spojuje dohromady neslyšící sportovce všech přidružených Národních
sportovních svazů neslyšících. Účastníci Deaflympics a závodech schválených ICSD musí být:
• Neslyšící, jehož sluchová ztráta činí nejméně 55 dB podle tónového průměru (PTA) v lepším
uchu (tři tónový čistý tón je průměrem frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz – hertz při vzdušném
vedení, dle standardu ISO 1969 )
• Členem přidruženého Národního sportovního svazu neslyšících a občanem té země, kterou
reprezentuje.
Pro soutěžícího je striktně zakázáno používat jakýkoliv druh sluchadla (sluchadel) /zesílení nebo
externího kochlearního implantátu během soutěže. Je docela jasné, že užívání pomůcek pro
zesílení zvuku ve sportu dává výhodu nad těmi, kteří tohoto zesílení nepoužívají. Proto je to
zakázané při všech soutěžích.
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ČLÁNEK 1:
DEFINICE a DŮKAZ HLUCHOTY
1.1
Hluchota je definována jako sluchová ztráta nejméně 55 dB PTA v lepším uchu (3 tónový průměr
v 500, 1000 a 2000 Hz, dle standardu ISO 1969). Kritické úrovně ztráty sluchu mezi
55- 65 dB budou opakovaně prozkoumány.
(Vysvětlení: hodnoty sluchové ztráty v dB se ve frekvencích 500, 1000, 2000 Hz sečtou a výsledný
součet se dále dělí 3. Konečný výsledek je průměrem sluchové ztráty.)
1.2
Každý národní sportovní svaz neslyšících je plně odpovědný za to, aby zkoumal sluchovou ztrátu
každého z jeho sportovců.
1.3
Každý nový sportovec musí použít oficiální ICSD formulář pro audiogramy. Formulář může být
stažen z http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf (viz. Příloha 1)
1.4
Celý formulář pro audiogram musí být úplně vyplněný pro KAŽDÉ ucho včetně:
1. Vzdušného vedení
2. Kostního vedení
3. Tympanogramu
4. Akustických reflexů

(viz. Příloha 2.)

Nesplnění tohoto požadavku, bude mít za následek zpožděné schválení.

1.5
Všechny formuláře audiogramů by měly být pravdivé a osobní, a platnost formulářů musí mít
záruku Národního sportovního svazu neslyšících, tj. v našem případě ČSNS

ČLÁNEK 2:
PŘEDLOŽENÍ PRO SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ AUDIOGRAMŮ
(týká se pouze vedení ČSNS a jednotlivých STK, která mají na starost reprezentaci)
2.1 Před soutěží:
2.1.1
Před předložením nového audiogramu, prosím kontaktujte ČSNS, který následně pro prověření
kontaktuje ICSD pro poslední seznam sportovců s audiogramy ve vašem státě, aby zkontroloval,
zda je sportovec již v databázi audiogramů ICSD.
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2.1.2
Před jakýmkoliv závodem schváleným ICSD, včetně letní/zimní Deaflympics,
mistrovství světa a oblastních mistrovství, veškeré nové formuláře audiogramů musí být
předloženy tři (3) měsíce před konáním soutěže.
2.1.3
Všechny nové formuláře audiogramů budou posílány přímo do sídla ICSD Národním sportovním
svazem neslyšících.
2.1.4
Po přijetí, budou audiogramy vloženy do databáze ICSD, s "NDSF"
(národní sportovní svaz neslyšících) kódem s označením, že tito sportovci byli "testováni doma".
2.1.5
Pokud formulář audiogramu není vyplněný v celém rozsahu, jak definuje bod 1.4, audiogram
bude vložený jako "INC" (nekompletní) až do opětovného předložení se všemi informacemi.
2.1.6
Audiogramy poté budou poslány audiologovi ICSD k revizi.
2.1.7
Audiolog ICSD označí, které jsou schválené a které jsou rizikové / hraniční.
2.1.8
Schválené audiogramy poté budou mít kód "NDSF" změněn na "ICSD".
2.1.9
Sportovci, kteří jsou "v rizikovém/hraničním pásmu" se symbolem "X", budou opětovně
podrobeni testu audiologem ICSD.
2.1.10
Každý sportovec, který nedosáhne hranice 55 dB PTA, bude označen nezpůsobilým k Deaf
soutěžím s "DQ" symbolem a nemůže opětovně podat audiogram nejméně po dobu dvou (2) let
od data přijetí.

2.2 Přihlašovací formuláře:
2.2.1
Konečný přihlašovací formulář bude mít sloupec pro " ID číslo sportovce ".
2.2.2
Pokud je sportovcův audiogram již v ICSD databázi, svaz vyplní ID číslo sportovce do vhodného
sloupce. Tito sportovci nemají povinnost předložit audiogram.
Viz níže příklad:
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Family Name First Name
DOE
John
MCKNIGHT
David
SHARP
Alfred

Date of Birth
31 Jan 1975
5 May 1978
10 Dec 1977

Athlete ID Number
12345
22678

Shora uvedené označuje, že Doe John a Sharp Alfred mají audiogramy v ICSD databázi,
zatímco McKnight David audiogram v databázi ICSD nemá.
2.2.3
K soutěži nebudou připuštěni ti sportovci, pokud v databázi budou mít neúplný audiogram,
označený "INC" nebo byli označeni jako nezpůsobilí s označením "DQ".
2.2.4
Pokud databáze audiogramu ukazuje, že sportovec byl testován NDSF s označením "N", pak
může být podroben opakované zkoušce ICSD.
2.3 Při Deaflympics (nebo dalších závodech schválených ICSD):
2.3.1
Akreditace nebude udělena těm, kteří nepodstoupí audiologické vyšetření s audiogramem.
2.3.2
Bude odpovědností vedoucích výpravy, aby si rezervovali čas pro testování atletů pod jeho
dohledem.
2.3.3
Za nedodržení (zmeškání) nařízení bude stanoven poplatek.
2.3.4
Sportovci, kteří opustí soutěž na konci, bez toho, aby byli testováni v souladu s Pravidly
Audiogramu budou prohlášeni za diskvalifikované.
2.3.5
ICSD si osobuje právo testovat kdykoli každého předem vybraného sportovce.

ČLÁNEK 3:
SLUCHOVÉ TESTY BĚHEM SOUTĚŽE
3.1
Funkcionáři ICSD a techničtí ředitelé mohou žádat test audiogramu během soutěže.
Sportovec může být testován hned po posledním závodě nebo další den.
3.2
Audiologické testování nesmí narušit, přerušit nebo změnit denní soutěžní plán.
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3.3
Vedoucí sportovní výpravy se musí setkat s audiologem ICSD v určeném čase, se sportovcem,
který má být testován. Oba, tj. sportovec i doprovázející osoba, by měli mít svůj vlastní pas
nebo občanský průkaz či identifikační kartu.
ČLÁNEK 4:
ODPOVĚDNOST
4.1
Pouze individuální sportovec nese plnou odpovědnost, aby zajistil, že nenosí žádné
sluchadlo/zesílení nebo externí kochleární implantát během soutěže.
4.2
Žádný sportovec nebude mít povoleno nosit sluchadlo/zesílení nebo externí kochleární
implantát při účasti na jakékoliv soutěži nebo soutěžní místo. Všichni sportovci musí odstranit
sluchadlo/zesílení nebo externí kochleární implantát během posledního tréninku před soutěží.

ČLÁNEK 5:
ODHALENÍ
5.1
Pokud sportovec bude přistižen při nošení sluchadla/zesílení nebo externího kochleárního
implantátu během soutěže, musí být tato skutečnost ihned ohlášena technickému řediteli (TD) pro
daný sport a protestnímu výboru. Jen oprávněný vedoucí a trenér má právo vznést protest proti
nošení sluchadla / zesílení nebo externího kochleárního implantátu.

ČLÁNEK 6:
PORUŠENÍ a TRESTY
6.1 Porušení:
6.1.1
Pokud sportovec v individuálním sportu nosí sluchadlo/zesílení nebo externí kochleární
implantát, bude okamžitě diskvalifikován. Pokud sportovec soutěží v různých disciplínách v
tomto a dalších sportech, bude diskvalifikován pouze v závodě, ve kterém se dopustil porušení
pravidel.
Příklad A:
Dráha a závodiště: závodník je přihlášen pro 100m, 200m a 400m.
Je zjištěno, že používá sluchadla/zesílení při běhu na 200m. Sportovec bude
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prohlášen diskvalifikovaným pro běh na 200m a toto nebude mít žádný účinek na jeho výkon
v běhu na 100m nebo 400m. Jestli došlo k porušení při štafetě, bude diskvalifikován celý tým.
Příklad B:
Badminton: hráč je přihlášen pro singl, čtyřhru a smíšenou čtyřhru.
Byl přistižen z nošení sluchadla/zesílení ve čtyřhře. Hráč bude diskvalifikován pro čtyřhru a toto
nebude mít žádný účinek na jeho výkonu v singlu nebo smíšené čtyřhře. Pokud došlo k porušení v
týmové soutěži celý tým bude diskvalifikován.
6.1.2
Pokud účastník v týmovém sportu nosí sluchadlo/zesílení nebo externí kochleární
implantát během hry jeho tým může prohrát zápas kontumačně dle regulí jednotlivých sportů.
Hráč má pak možnost účastnit se příštího zápasu.
Nicméně prohra v zápase může být někdy pro tým přínosná. Toto musí být bráno v úvahu a tým
nikdy nesmí mít zisk z kontumační prohry.
6.1.3
Pokud sportovec opakuje porušení, bude sportovec a jeho tým okamžitě vyloučeni ze soutěže,
ohlášeni ICSD a diskvalifikováni na určitou dobu stanovenou výkonným výborem.

6.2 Tresty:
6.2.1
V případě porušení těchto pravidel, TD a funkcionáři ICSD oznámí všechna porušení kanceláři
ICSD a veškeré předané výhry, ceny, medaile a diplomy diskvalifikovaného soutěžícího nebo
týmu budou anulovány. Navíc může být udělena pokuta.
6.2.2
Pokud Národní sportovní svaz neslyšících opakuje přestupek proti článku 1 nebo 2 z těchto
Pravidel audiogramu více než jednou, výkonný výbor ICSD jej může suspendovat od 2 do 4 let
pro zmiňovaný sport.
6.2.3
V průběhu nezpůsobilosti Národního sportovního svazu neslyšících se jeho družstva nemohou
zúčastňovat soutěží schválených ICSD.
Zkratky pro klíčová slova použitá v databázi audiogramu
C – schválený audiologem ICSD přes formulář audiogramu nebo testovaný osobně
N – schválený národním audiologem "testován doma"
X – rizikový/hraniční čára
DQ – shledán nezpůsobilým (diskvalifikován), nedosáhl hranice 55 dB PTA
INC – neúplný, nedokončený formulář audiogramu. Viz. 1.4 pro podrobnosti
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