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SISSEJUHATUS 

Spordi olemus on keha ja mõtte pidu ja on isellomustatav järgmiste väärtustega: 

● Eetika 
● Tervis 
● Sooritus 
● Iseloom ja haridus 
● Lõbu ja rahuldus 
● Meeskonna töö 
● Pühendus ja kohustus 
● Reeglite ja seaduste austamine 
● Enda ja teiste osavõtjate austamine 
● Julgus 
● Ühiskond ja solidaarsus 

 

ICSD pakub kurtide Olümpisimi motoks „Võrdsed läbi spordi“ 

 

Ainult kurdid või vaegkuuljad sportlased võivad osavõtta Suve ja Tali Kurtide Olümpiast, 

Maailmamaistrivõistlustest, Regionaalsetest Meistrivõistlustest ja teistest ICSD võistlustest. 
 

Samuti kõik täisliikmed ja regionaalsed konfõderatsioonid peavad järgima neid audiogrammi 

regulatsioone rahvuslike  ja rahvusvaheliste võistluste korraldamisel. 
 

2.REGULATSIOON 

Talve ja Suve Olümpia toob kokku kurdid atleedid kõigist rahvuslikest spordi fõderatsioonidest. 

Kurtide Olümpia osavõtjad peavad olema: 

● Kurt, defineeritud kui kuulmise kaotus vähemalt 55dB ühe tooni keskmine (PTA) 

paremini kuulvas kõrvas  
● Rahvuslike Spordi Fõderatsioonide liikmed ja selle riigi kodakondsed. 

 

Rangelt on keelatud kasutada võistlejal kuulmise abivahendeid või sisekõrva implataati võistluse 

ja soojenduse jooksul. On ilmselge, et see annab kasutajale eelise nende võistlejate ees, kes seda 

ei kasuta- seega on see rangelt keelatud. 
 
 



3 : DEFINITSIOON JA KURTUSE TÕESTUS 

 

Kurt, defineeritud kui kuulmise kaotus vähemalt 55dB ühe tooni keskmine (PTA) paremini 

kuulvas kõrvas. Kriitilised kuulmise tasemed 55-65dB peavad olema põhjalikumalt 

uuritud. 
 

Iga rahvuslik Kurtide spordi fõderatsioon on vastutav, et kõik tema riigi sportlased oleksid 

uuritud 

 

Iga uus võistleja peab kasutama ametlikku ICSD audiogrammi ankeeti. Ankeet on võimalik 

allalaadida lehelt http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf 

Kõik audiogrammi ankeedi väljad peavad olema täidetud eraldi mõlema kõrva kohta 

1. Õhu juhtivus 

2. luu juhtivus 

3. tümpanogrammid 

4. Akustilised refleksid 
 

 

Kõik audiogrammi lahtrid peavad olema tõesed ja personaalsed ja ankeedi usaldusväärsus 

peab olema tagatud rahvusliku kurtide spordi föderatsiioni poolt. 
 

4: AUDIOGRAMMI PROTSEDUURI KINNITAMINE 

4.1 Eeldused võistlustele 

4.1.1 Enne uue audiogrammi esitamist, palume kontakteeruda ICSD, et kontrollida, et kas võistleja 

on juba meie audiogrammi andmebaasis. 

4.1.2. Iga ICSD võistluse eelsuseks, kaasa arvatud Suve/tali olümpia, Maailma Meistrivõistlused 

ja regionaalsed meistrivõistlused, on, et uued audiogrammi ankeedid esitatakse 3 kuud enne 

üritust. 

4.1.3 penalt hilise audiogrammi ankeedi esitamise eest on 40$ (alla 3 kuud enne võistluse algust), 

100$ (alla 1 kuu enne võistluse algust) 

4.1.4 uutel sportlastel ilma audiogrammi ankeedita võistluse alguspäeval ei lubata võistelda. 

4.1.5 Kõik uued audiogrammid saadetakse otse ICSD kontorisse rahvusliku kurtide 

spordifõderatsiooni poolt. 

4.1.6 Kui iCSD on audiogrammi kätte saanud sissesatakse see ICSD andmebaasi 

4.1.7 Kui audiogrammi ankeet ei ole täiuslikult täidetud, siis lisatakse andmebaasi „lõpetamata“ 

kuni andmed parandatakse, kui hilineb siis kehtib 4.1.3 

4.1.8 Audiogrammmid saadetakse pärast seda ICSD audiologistile ülevaatamiseks. 

4.1.9 ICSD audiologist annab teada, millised  audiogrammid kiidetakse heaks ja millised jäävad 

riski piirile 

4.1.10 heaks kiidetud audiogrammidele lisatakse andmebaasis märge ´kontrollitud´ 

4.1.11 Need kes jäävad riski piirile testitakse uuesti ICSD audiologisti poolt. 

4.1.12 Iga sportlane, kellel ei ole 55dB PTA kriteerium tõidetud, ei saa esitada uut audiogrammi 

kahe aasta jooksul audiogrammi saabumise kuupäevast. 
 

4..2 Lõplikud osavõtu ankeedid 

 4.2.1 Lõplikul osavõtu ankeedil on lahter „sportlase ID number“ 

4.2.2 Kui sportlase audiogramm on juba ICSD andmebaasis, siis kantakse sinna lahtrisse sportlase 

ID number. Need sportlased ei pea enam esitama audiogrammi. 

4.2.3. Sportase osavõtt ei ole lubatud, kui ei ole täidetud regulatsiooni eeldused 

4.24 nendele, kes pole audiogrammi esitanud ei anta akrediteerimise märki 
 

http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf
http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf


3: Kuulmise testimine võistluste jooksul 

 

5.1 Kui audiogrami databaas näitab, et sportlast on testitud audioloogi poolt nende koduriigis, mis 

on tähistatud ‘N’´-iga, siis võib sportalst uuesti kontrollida ICSD audioloogi poolt Suve/talve 

kurtide olümpial, Kurtide maailmameistrivõistlustel, regionaalsetel meistrivõistlustel ja teistel 

ISCD võistlustel. 

5.2 uute võistlejate esialgse audioloogilise testimise võib sooritada kõikidel võistlustel, 

kvalifikatsioonidel, regionaalsetel ja ülemaailmsetel, ICSD poolt. ICSD võib saata ametliku ICSD 

audoligisti igale võistlusele. Esialgne audioloogiline testimine tuleks teha enne, kui sportlased 

tulevad olümpiamängudele. 

5.3 Kui ICSD võistlusel on mitteametlik audiologist, peab audiologist järgima kõiki ICSD nõudeid 

ja ta ei saa muuta sportlase staatus ‘N’-ist ‘C’-ks. Sportlane võidakse ka saata insitutsiooni, mis 

kasutab uuimat audio tehnikat. 

5.4 Sportlased, keda loetakse ‘piiripealseks’ keda on testitud kohapeal ja ei klapi kõlblikuse 

kriteeriumiga, kuid on vähem kui 5dB kaugusel lubatud kriteeriumist on kõlblik uuesti üheks 

korraks ja ainult pheks korraks ICSD audiologisti poolt mõnel teasel päeval. 

5.5 Sportlased, keda testiti ICSD audiologisti poolt , on märgitud tähega ‘V’. 

5.6 ICSD-il on õigus testida või uuesti testuda ükskõik millist ennem heaks kiidetud sportlast. 

5.7 Kui atleedi kuulmis võime on kahtluse all, kontrollib ICSD kõigepealt audiogrammi databaasi. 

     5.7.1 Kui sportlasel on märgitud sümbol ‘V’, siis ei pea audiologist tegema mingit edasisist 

uurimist, kuna teda on juba ICSD testitud. 

     5.7.2 Kui sportlasel on märgitud sümbol ‘C’. ‘N’ või ‘X’ siis peab audiologist seda sportlast 

kontrollima, kuna teda ei ole kunagi ICSD testitud. 

5.8 Audioloogiline kontrollimine ei tohi segada või muuta võistluste päevaplaani. 

5.9 Meeskonna liidri kohustus on reserveerida sportlastele aeg testimise jaoks. 

5.10 Sportlase Meeskonna liider peab kohtuma ettemääratud ICSD audiologistiga ettemääratud 

kohas ja ajal, et sportlast testitaks. Mõlemad nii  sportlane kui ka kaasasolev inimene peavad kaasa 

võtma ka enda passid. 

5.11 Kokkusaamisele mitte ilmumise eest määratakse trahv. 

5.12 Sportlased, kes lahkuvad võistluste lõpus kuigi pole veel testitud Audiogrami regulatsioonide 

kohaselt diskvalifatseeritakse. 
 

3.1 ICSD ametnikud ja tehnilised direktorid võivad nõuda audiogrammi testi võistluse jooksul. 

Sportalast võib testida kohe pärast päeva viimase võistluse lõppemist või järgmisel päeval 

3.2 Audioloogiline testimine ei tohi segada või muuta päevast mängude kava 

3.3 Sportlase meeskonna juht peab kohtuma ICSD audiloogiga kokkulepitud ajal koos sportlasega, 

keda testitakse. Nii sportlane kui ka saatja peavad kaasa võtma passi või ID kaardi. 
 

6 : võistleja individuaalne vastutus 

 6.1 

 Sportlane individuualselt vastutab, et ta ei kanna võistluste jooksul mingeid kuulmise 

abivahendeid. 

 6.2  

 Kõikidel atleetidel on keelatud kasutada ükskõik millist kuulmise abivahendit, keskkõrva 

implataati  võistluste jooksul. 

  

  
 

7 : avastamine 



7.1 Kui võistlejal avastatakse Kuulmise abivahend võistluste jooksul, siis sellest peab koheselt 

teatama spordi alasele Tehnilisele Direktorile  ja protesti komiteele. Ainult akredeteeritud 

meeskonna liidritel  ja treeneritel  on õigus esitada protesti kuulmise abivahendite kasutammise 

vastu. 
 

7.2 kuulmise testimine akredatsiooniperioodi ajal 
 

7.3 kuulmise testimine protesti tõttu või ICSD ametniku poolt välja valimise tõttu 

 

8: Rikkumised ja karistused 

8.1 Rikkumised 

8.1.1 Kui kurt kasutab kuulmise abivahendeid või sisekõrva implataati  individuaalsel spordialal, 

siis kõrvaldatakse ta koheselt võistlustelt. Kui ta võistleb mitmel spordialal, siis ta kõrvaldatakse 

vaid spordialalt, milles võistlemise ajal rikkumine toime pandi. Kui rikkumine toimub 

teatejooksus- kõrvaldatakse võistluselt kogu meeskond. 

8.1.2 Kui meeskonna spordialadel võistleja kasutab kuulmise abivahendeid või sisekõrva 

implataati mängu ajal, siis loetakse mäng trahvina kaotatuks. Mängija võib mängida järgmises 

mängus. 

8.1.3 Kui võistleja kordab rikkumist , siis nii see sportane kui ka meeskond kõrvaldatakse koheselt 

mängust. Sellisel juhul määrab diskvalifitseerimise aja tehniline komitee. 
 

8.2 Trahvid 

8.2.1. Nende regulatsioonide rikkumisel , TD ja ICSD ametnikud edastavad kõik rikkumised ICSD 

kontorisse ja kõik antud autasud, medalid ja diplomid diskvalifitseeritud võistlejal  või meeskonnal 

tühistatakse. 

8.2.2 Kui Rahvuslik Kurtide Spordi föderatsioon kordab rikkumist Artiklis 1 ja 2 Audiogrammi 

regulatsioonides rohkem kui korra, siis ICSD Täidesaatev komitee võib kõrvaldada spordi 

föderatsiooni 2-4 aastaks. 

8.2.3 Kõrvaldatud perioodi jooksul rahvuslik kurtide spordi föderatsioon ja tema meeskond ei saa 

osaleda ICSD võistlustel. 
 

9. konfidentsiaalsus probleemid 

 

Sportlaste andmed ja personaalsed identiteedid peab jätma konfidetsiaalseks. Peaks olema 

ettevaatlik töötajate järelvalve , et teha kindlaks , et nad kasutavad parimaid tavasi sportlaste 

andmete kaitsmiseks. Mõned mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta osalejate konfidetsiaalsust: 

● uurimistulemuste levitamine ilma isikuandmete avaldamiseta. 

● uurimistulemuste turvaline ladustamine ja juurdepääsu piiramine vaid volitatud personalile 

● isikuandmete eemaldamine, varjamine või kodeerimine 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                
 
 
 



 
 
 
 


