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GİRİŞ
IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğünün (Tüzük) temel amacı Sınıflandırmaya yönelik güveni
artırmak ve geniş bir yelpazede Sporcuların gelişmiş düzeyde katılımını sağlamaktır.
Tüzükte, bu amacı başarmaya yönelik olarak tüm spor dallarındaki ortak politikalar ve
prosedürler açıklanmakta ve tüm Paralimpik spor dalları için geçerli ilkeler belirlenmektedir.
Tüzük, Sporcuların ve diğer Paralimpik paydaşların anladığı ve güvendiği bir şekilde tüm
İmzalayanlar tarafından gerçekleştirilecek Sınıflandırmanın özel yönleri için teknik ve
operasyonel standartlar sunan Uluslararası Standartlarla tamamlanmaktadır.
Bu Uluslararası Standartlara uyulması zorunludur. Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitimine
yönelik bu Uluslararası Standart, Tüzük ve diğer Uluslararası Standartlarla bağlantılı olarak
okunmalıdır.

Amaç:
Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitim Hakkındaki Uluslararası Standardın amacı Sınıflandırıcı
görevlendirme, eğitim, belgelendirmesi ve yeniden belgelendirmesi için prosedürlerin ana
hatlarını belirlemektir.

Tanımlar
İşbu Uluslararası Standartta Tüzükte ve diğer Uluslararası Standartlarda tanımlanan terimler
kullanılmaktadır. İşbu Uluslararası Standarda özgü diğer tanımlanmış terimler aşağıdaki
gibidir:
Sınıflandırıcı Belgelendirmesi: Uluslararası Spor Federasyonunun bir Sınıflandırıcının
belgelendirme veya lisansları alması ve bulundurmaya devam etmesi için gerekli özel
Sınıflandırıcı Yetkinliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirirken uygulaması
gereken süreçlerdir.
Sınıflandırıcı Yetkinlikleri: Uluslararası Spor Federasyonunun bir Sınıflandırıcı için
gerekli gördüğü nitelikler ve beceriler Uluslararası Spor Federasyonu yönetimindeki
spor dalı/dalları için Sporcu Değerlendirmesini yürütmekte yetkin kabul edilmesi için
gerekli gördüğü yetkinlikler ve kabiliyetlerdir.
Sürekli Eğitim: Bir Uluslararası Federasyonun yönettiği spor dalında/dallarında
Sınıflandırıcılık bilgilerini ve becerilerini korumak ve/veya geliştirmek amacıyla bir
Uluslararası Spor Federasyonu tarafından daha üst seviyede bilgi ve uygulama
becerilerinin sunulmasıdır.
Giriş Kriterleri: Sınıflandırıcı olmak isteyen şahıslar için uzmanlık veya deneyim
seviyeleri ile ilgili olarak bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenen
standartlardır.
Sınıflandırıcı Personeli için Uluslararası Standart ve Eğitim - Eylül 2016

2

Örneğin hepsi de Sporcu Değerlendirmesinin tamamını veya özel kısımlarını
yürütmekle ilgili vasıflara ve yeteneklere sahip eski Sporcuları veya teknik direktörleri,
spor bilimcileri, beden eğitimi öğretmenlerini ve sağlık personelini içerebilir.
Giriş Seviyesinde Eğitim: Uluslararası Spor Federasyonu tarafından yönettiği spor
dalında/dallarında bir Sınıflandırıcı olarak göreve başlamak için gerekli temel bilgi ve
uygulama becerileridir.
Belgelendirmenin Sürdürülmesi: Bir Sınıflandırıcı olarak yetkinliğin sürdürülmesi için
gerekli gelişmiş eğitim, öğrenim ve pratiktir.
Yeniden belgelendirme: Bir Sınıflandırıcının özel Sınıflandırıcı Yetkinliklerini sürdürüp
sürdürmediğini Uluslararası Spor Federasyonunun değerlendirmesi işlemidir.
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Genel Hükümler

1
1.1

Sınıflandırma Personeli, Sınıflandırma Kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasında
temel rol oynamaktadır. Sınıflandırıcılar, her bir spor dalının, Tüzüğün ve
Uluslararası
Standartların
özel
gereksinimleri
doğrultusunda
Sporcu
Değerlendirmesinden sorumlu olan Uluslararası Spor Federasyonu yetkilileridir.

1.2

Uluslararası Spor Federasyonları kendi Sınıflandırma Kuralları dahilinde
Sınıflandırıcıların işe alınması, eğitimi, öğretimi, belgelendirilmesi ve yeniden
belgelendirilmesi için net ve şeffaf bir sürece sahip olmalıdır.

1.3

Bu süreç şunları içermelidir:

1.3.1

Giriş Kriterleri:

1.3.2

Yeniden belgelendirme dahil Sınıflandırıcı Belgelendirmesinin alınması ve
sürdürülmesi için gerekli eğitim ve öğretim modu;

1.3.3

Sınıflandırıcı Yetkinlikleri;

1.3.4

Sınıflandırıcı Belgelendirmesi ve

1.3.5

Sınıflandırıcı Davranış Kuralları.

2
2.1

Sınıflandırma Personeli
Bir Uluslararası Spor Federasyonu, aşağıda belirtildiği şekilde Sınıflandırma
Personelini atamalıdır:
Sınıflandırıcılar

2.2

Bir Sınıflandırıcı, bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından Sporcu
Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca Sınıflandırma Panelinin
bir üyesi olarak Sporculari değerlendirmesi için yetkilendirilen bir şahıstır.

2.3

Bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sınıflandırıcı olarak belgelendirilecek şahıslar
bakımından Giriş Kriterlerini belirlemelidir.

2.4

Sınıflandırıcılar Sporcu Değerlendirmesinin tamamını veya belirli kısımlarını ilgili
Uluslararası Spor federasyonunun Sınıflandırma Kuralları doğrultusunda yürütmek
için gerekli yetkinlik ve vasıflara sahip eski Sporcular veya koçlar, spor bilim
insanları, beden eğitimi öğretmenleri ve sağlık uzmanları olabilirler.
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[Madde 2.4: Her bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sınıflandırıcıların bu gereksinimleri şeffaf ve net bir
hale getirmek için sahip olması gereken vasıfları ve yetkinlikleri belirler. Bazı sporlar, özel tıp uzmanlığı
gerektirirken, bir kısmı ise özel spor deneyimi ve bir kısmı da her iki uzmanlığın birleşimini
gerektirecektir.

Sınıflandırma Panelleri
2.5

Bir Sınıflandırma Paneli, Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kuralları
uyarınca Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsünü belirlemek için Uluslararası Spor
Federasyonu tarafından atanan bir grup Sınıflandırıcıdır.
Sınıflandırma Başkanı

2.6

Sınıflandırma Başkanı, bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından o Uluslararası
Spor Federasyonu için Sınıflandırma konularının yönetimi, idaresi, eşgüdümü ve
uygulanmasından sorumlu olarak atanan bir şahıstır.

2.7

Bir Sınıflandırma Başkanının görevlendirilememesi halinde bir Uluslararası Spor
Federasyonu, başka bir şahsı, bir grup şahsı [ilgili şahsın veya şahıs grubunun
Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına uymayı kabul etmesi kaydıyla] Sınıflandırma
Başkanı olarak hareket etmek üzere görevlendirebilir.

2.8

Sınıflandırma Başkanı, belgelendirilmiş bir Sınıflandırıcı olmadığı takdirde ilgili spor
dalında deneyimli Sınıflandırıcılar ile yakın işbirliği içinde çalışmalıdır.

2.9

Sınıflandırma Başkanı özel sorumlulukları delege edebilir ve/veya özel görevleri
atanan Sınıflandırıcılara veya Uluslararası Spor Federasyonunun başka yetkililerine
ve temsilcilerine aktarabilir.

2.10

Sınıflandırma Başkanı, bir Sınıflandırıcı olarak belgelendirildiği takdirde bir
Sınıflandırıcı ve/veya baş Sınıflandırıcı olarak da atanabilir.
Baş Sınıflandırıcı

2.11

Baş Sınıflandırıcı, bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından o Uluslararası Spor
Federasyonunun Sınıflandırma Kuralları uyarınca özel bir Müsabaka için
Sınıflandırma hususlarını yönetmek, idare etmek, koordine etmek ve uygulamak için
atanan bir sınıflandırıcıdır.

2.12

Bir Baş Sınıflandırıcı, başka Sınıflandırıcılara veya başka Uluslararası Spor
Federasyonu yetkililerine veya temsilcilerine ve/veya Müsabakanın yerel düzenleme
komitesindeki şahıslara özel sorumluluklar delege edebilir ve/veya özel görevler
aktarabilir.
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Stajyer Sınıflandırıcılar
2.13

Stajyer Sınıflandırıcı, o Uluslararası Spor Federasyonu için bir Sınıflandırıcı olmak
üzere resmi eğitim sürecine tabi tutulmakta olan bir şahıstır.

2.14

Bir Uluslararası Spor Federasyonu, belgelendirme edinmek amacıyla gerekli
Sınıflandırıcı Yetkinliklerini geliştirmek için bir Sınıflandırma Panelinin gözetimindeki
Sporcu Değerlendirmesi birleşenlerinin bir kısmı veya tümüne katılması için bir Stajyer
Sınıflandırıcı görevlendirebilir.

Sınıflandırıcı Eğitimi

3
3.1

Sınıflandırıcıların Sınıflandırıcı Yetkinliklerini kazanmalarını ve/veya tutmaya devam
etmelerini temin etmek için Uluslararası Spor Federasyonu Sınıflandırıcılara eğitim
ve öğrenim sunmalıdır.

3.2

Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırma Kuralları Giriş Seviyesi Eğitimlerini
ve ileri düzey eğitim ve Sınıflandırıcılarının Belgelendirmelerinin Sürdürülmesi için
gerekli Sürekli Eğitimi nasıl sağlayacaklarını belirlemelidirler.

3.3

Uluslararası Spor Federasyonlarının ulusal Sınıflandırma eğitimi amacıyla Ulusal
Kurullara veya Ulusal Paralimpik Komitelerine Sınıflandırıcı öğrenim ve eğitim
kaynaklarını mevcut hale getirmeleri önerilmektedir.

Sınıflandırıcı Yetkinlikleri

4
4.1

Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırma Kuralları dahilinde Sınıflandırıcı
Yetkinliklerinin net bir açıklamasına sahip olmalıdırlar.

4.2

Sınıflandırıcı Yetkinlikleri bir Sınıflandırıcının şunlara sahip olmasını gerektirmelidir:

4.2.1

ilgili spor dalı Sınıflandırma Kurallarını kapsamlı bir şekilde anlama;

4.2.2

ilgili spor dalının ve kurallarının anlaşılması;

4.2.3

Tüzüğü ve Uluslararası Standartları anlama ve

4.2.4

ilgili Uluslararası Spor Federasyonu tarafından Sınıflandırıcının Sporcu
Değerlendirmesi
Hakkında
Uluslararası
Standart uyarınca
Sporcu
Değerlendirmesini yürütmek için sahip olması gereken uzmanlıkların ve diğer
beceri ve yetkinlik seviyesine sahip olma.
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Sınıflandırıcı Belgelendirme Süreci

5
5.1

Sınıflandırıcı Belgelendirmesi, bir bireyin belirli bir spor dalında Sınıflandırıcı
Yetkinliklerini kazanmasını sağlayan süreçtir.

5.2

Sınıflandırıcı Belgelendirmesi şunları içermelidir:

5.2.1

Eğitmen Sınıflandırıcıların belgelendirilmesine yönelik bir süreç;

5.2.2

bir belgelendirme dönemi için kalite değerlendirmesi;

5.2.3

standart altı performansın ele alınmasına yönelik olarak iyileştirme ve/veya
belgelendirmenin geri çekilmesi seçeneklerini de içeren bir süreç;

5.2.4

Sınıflandırıcıların yeniden belgelendirilmesine yönelik bir süreç ve

5.2.5

faal olmayan Sınıflandırıcılara yönelik bir süreç.

5.3

Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırıcı Belgelendirmesi için Sınıflandırma
Kurallarında bir hüküm belirtmelidir.

[Madde 5.3: Bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sınıflandırıcılar için belgelendirme veya lisanslandırma
seviyelerine ve her biri için gerekli yetkinliklere karar verebilir.]

5.4

Bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sınıflandırıcı Belgelendirmesinin sınırlı olmamak
kaydıyla şunlar dahil bazı sınırlamalara tabi tutulmasını gerekli görebilir:

5.4.1

bir Sınıflandırıcının bir Sınıflandırıcı olarak hareket etmek için belgelendirildiği
bedensel, zihinsel veya görme engelinin türü hakkında bir sınırlandırma;

5.4.2

bir Sınıflandırıcının yürütmek üzere belgelendirildiği tıbbi veya teknik gibi
Sınıflandırma bileşenlerine yönelik bir sınırlandırma;

5.4.3

bir Sınıflandırıcının bir Sınıflandırıcı olarak hareket etmek için belgelendirildiği
Müsabaka veya etkinlik düzeyinde bir sınırlandırma;

5.4.4

Sınıflandırma Belgelendirmesinin sadece belirli bir süre için geçerli olması;

5.4.5

Sınıflandırıcı Belgelendirmesi, Sınıflandırıcı Yetkinlikleri bakımından belirli
sürelerde yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalıdır;

5.4.6

bir Sınıflandırıcı, Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırıcının gerekli
Sınıflandırıcı Yetkinliklerine sahipliği hakkında tatmin olmaması durumunda
Sınıflandırıcı Belgesi geçersiz kılınabilir ve/veya
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5.4.7

Sınıflandırıcı, Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırıcının gerekli
Sınıflandırıcı Yetkinliklerine sahipliği hakkında tatmin olması durumunda
Sınıflandırıcı Belgesini yeniden kazanabilir.

Sınıflandırıcı Davranış Kuralları

6
6.1

Paralimpik spor dalında Sınıflandırmanın doğrulu Sınıflandırma Personelinin mesleki
davranışlarına ve hareketlerine bağlıdır. Uluslararası Spor Federasyonları kendi
Sınıf Kurallarında tüm Sınıflandırma Personelinin bir Sınıflandırıcı veya Stajyer
Sınıflandırıcı olarak hareket ederken uyması gereken net bir davranış ve etik
standartlar kümesine sahip olmalıdır. Bu standartlar 'Sınıflandırıcı Davranış Kuralları'
olarak anılmaktadır.

6.2

Uluslararası Spor Federasyonları kendi Sınıflandırma Kurallarında tüm Sınıflandırma
Personelinin ilgili Sınıflandırma Davranış Kurallarına uymak zorunda olduğu
hükmüne yer vermelidir.

6.3

Her bir Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırıcı Davranış Kuralları,
Sınıflandırıcıların şunları yapmasını şart koşmalıdır:

6.3.1

Uluslararası Spor Federasyonu Etik Tüzüğüne uymaları;

6.3.2

tüm Sporcular için Spor Sınıfının ve Spor Sınıfı Statüsünün belirlenmesinde
tarafsız değerlendiriciler olarak hareket etmeleri;

6.3.3

görevlerini tüm Sporcular için nazikçe, saygıyla, yetkinlikle, tutarlı ve nesnel bir
şekilde gerçekleştirmeleri;

6.3.4

Sporcu Değerlendirmesi bilgilerinin gizliğini Sporcu
Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca korumaları;

6.3.5

Sınıflandırma Verilerinin Korunması için Uluslararası Standarda uymaları;

6.3.6

her türlü fiili çıkar çatışmasını, çıkar çatışması algısını veya potansiyelini beyan
etmeleri ve

6.3.7

bir Müsabakada Sınıflandırma Personeli olarak görevleriyle çelişen başka
görev ve sorumlulukları üstlenmemeleri.

Değerlendirmesi

[Madde 6.3.7 için yorum: Sınıflandırıcılar, Sınıflandırıcılık görevini üstlendikleri Müsabakalarda başka
görev ve sorumlulukları üstlenmekten kaçınmalıdır. Örneğin bir Sınıflandırıcı, Sınıflandırıcı olarak görev
aldığı bir Müsabakada hakemlik veya başka bir sportif görev türünde bir teknik görev üstlenmemelidir.
Benzer şekilde, Sınıflandırıcılar sahip oldukları herhangi bir şahsı veya mesleki ilişkin resmi bir karar
alma veya değerlendirmede bulunma kabiliyetlerini etkilediği algısına veya etkileme olasılığına yol
açabilecek olan önceden mevcut her türlü şahsi veya mesleki ilişkilerini beyan etmelidirler.
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6.4

Uluslararası Spor Federasyonları ayrıca Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına,
Uluslararası Spor Federasyonunun kendi iradesine göre bir sınıflandırıcının fiili,
algılanan ve/veya potansiyel çıkar çatışmasına sahip olup olmadığını belirlemesini
sağlayan bir hüküm de içermelidir.

[Madde 6.4 hakkında yorum: Uluslararası Spor Federasyonları, Uluslararası Spor Federasyonunun
kendi görüşüne göre bir fiili, algılanan ve/veya potansiyel çıkar çatışmasına yol açabilecek kişisel veya
mesleki ilişkiler içinde bulunan Sınıflandırıcıları görevlendirmeme veya Sınıflandırıcı görevlendirmelerini
geri çekme hakkına sahiptir.

6.5

Uluslararası Spor Federasyonları, kendi Sınıflandırma Kuralları dahilinde
Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına uyulmaması ile ilgili şikayetlerin bildirilmesi ve
soruşturulması hakkında usuller içermelidir ve bu usullerde, Sınıflandırıcı Davranış
Kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Sınıflandırıcılara karşı alınacak disiplin önlemleri
de belirtilmelidir.
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