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یخنوردی و
درای تولینگ

کوهنوردی با
اسکی

شرایط اختصاصی

متقاضیان تأسیس
باشگاٌ کًٌ وًردی ي صعًدَای يرزشی

1ـ مقذمه
ثبشگبُ وًََُسدی ٍ طؼَدّبی ٍسصشی هؤسسِای است وِ ثب ّذف تؼلین ٍ تمَیت لَای جسوبًی ٍ سٍحبًی افشاد ،سبلنسبصی جبهؼِ ،تؼویین ٍ گسیرش
وًََُسدی ٍ طؼَدّبی ٍسصشی دس ثیي آحبد جبهؼِ خظَطبً جَاًبى اص طشیك ثىبسگیشی هشثیبى ٍ وشف ،جیزة ٍ ریشٍس

اسیرؼذادّیبی ویًَُیَسدی ٍ

طؼَدّبی ٍسصشی هطبثك ضَاثط فٌی فذساسیَى جْبًی وًََُسدی  ،UIAA1طؼَدّبی ٍسصشی  ،IFSC2وًََُسدی ثب اسىی ٍ ISMF3اتحبدییِ جْیبًی
غبسًَسدی ٍ غبسشٌبسی  ،UIS4اطَل ٍ همشسات ٍصاست ٍسص

ٍ جَاًبى ٍ آئیيًبهِّبی فذساسیَى وًََُسدی ٍ طؼَدّبی ٍسصشی اداسُ هیشَد.

2ـ تعریف رشتهها
1ـ  2ـ کًٌوًردی :مجمًعٍ فعالیتُا ي پیمایشُای جذی ي حرفٍ ای در طثیعت ي ارتفاع تاالتر از  1800متر از سطح آتُای آزاد ي طعًد سىگَای کًتاٌ ،دیـًارٌَـا
تا ارتفاع مختلف ي در فظًل مختلف ي تا تُرٌ مىذی از امکاوات مىاسة مکان ي تخظض الزم
2ـ  2ـ طعًدَای يرزشی :مجمًعٍ فعالیتُای سىگوًردی در داخل ساله مىطثق تا گرایشُای سرعت ،تًلذریىگ (سىگ کًتاٌ) ي سرطىاب
3ـ  2ـ کًٌپیمایی :مجمًعٍ فعالیتُا ي پیمایشُای آماتًر ي غیر حرفٍ ای در طثیعت ي ارتفاع تیه  1800متر تا  3000متـر از سـطح آتُـای آزاد ،در فظـًل مختلـف ي
تا تُرٌمىذی از امکاوات مىاسة مکان ي فظل تٍ دير از خطرات محیطی
4ـ  2ـ غاروًردی :مجمًعٍ فعالیتُا ي پیمایشُای غارَای افقی ي فعالیت فىی فريد ي طعًد در غارَـای عمـًدیَ ،مـراٌ تـا اکتشـاط محـیب َـای تکـر زیـر زمـیه،
گشایش ي تازگشایی غارَا.
5ـ  2ـ درٌ وًردی :مجمًعٍ فعالیتُای فىی ي پیمایشُایی فىی را کٍ درين درٌ َا َمراٌ تا اکتشاط محیب َای تکر ،گشایش ي تازگشایی درٌ َا طًرت می گیرد.
6ـ  2ـ یخوًردی :طعًد ي پیمایش ترفچالُا ،یخچالُای افقی ي عمًدی ي آتشارَای یخ زدٌ در طثیعت ي یا محیب یخُای مظىًعی در داخل سالهَای يرزشی.
7ـ  2ـ درای تًلیىگ :طعًد مسیرَای خشک ي یا ترکیثی از یخ ي سىگ تا تُرٌ گیری از تکىیکُا ي تاکتیکُای یخ وًردی ي سىگوًردی تا اتسار یخوًردی.
8ـ  2ـ کًٌوًردی تا اسکی :پیمایش ي طعًد فالتُای ترفی ي قلل تا استفادٌ از لًازم کًٌوًردی ي اسکی کًَستان.

 -3تجهیسات اختصاصی باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی
 -3-1لوازم و تجهیسات فنی باشگاه کوهپیمایی،کوهنوردی:
-

 5عذد َاروس (طىذلی طعًد)

-

کًئیکدرا ( 30عذد)

-

 5عذد کالٌ کاسک

-

 5عذد اتسار فريد ترجیحا َشت

-

 5عذد اتسار حمایت ترجیحا ریًر سً

-

طىاتچٍ اوفرادی (تٍ طًل  11متر)  5حلقٍ

-

کاراتیه پیچذار  10عذد

Union International of Alpinism Association 1
International Federation of Sport Climbing 2
International Ski Mountaineering Federation 3
The Union International Speleology 4
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-

کاراتیه سادٌ  20عذد

-

 5حلقٍ طىاب

-

 5عذدکلىگ کًٌوًردی

-

 3جفت کرامپًن

-

کیت کمکَای ايلیٍ

-3-2لوازم و تجهیسات فنی باشگاه غارنوردی:
-

 3حلقٍ طىاب استاتیک  60متری

-

 5عذد َاروس غار

-

 5عذد کريل

-

 3عذد سیمپل

-

 3عذد شاوت

-

 20عذد کاراتیه پیچذار

-

 20عذد کاراتیه سادٌ

-

 5عذد کالٌ کاسک

-

 5عذد یًمار

-3-3لوازم و تجهیسات فنی باشگاه درهنوردی:
-

 3حلقٍ طىاب استاتیک درٌوًردی

-

 5عذد کالٌ کاسکت

-

 40عذد کاراتیه پیچذار

-

 20عذد کاراتیه سادٌ

-

 5عذد َاروس درٌ

-

 5عذد اتسار فريد شاخک دار

-

 5عذد جلیقٍ وجات در درٌَای آتی

-

 3عذد تريتگ یا کیسٍ پرتاب در درٌ َای آتی

-

 2حلقٍ طىاب وجات

 -3-4لوازم و تجهیسات فنی و مشخصات فیسیکی باشگاه یخنوردی و درایتولینگ:
الف) دارا بودن لوازم زیر:
-

 5عذد َاروس (طىذلی طعًد)

-

 5عذد کالٌ کاسک

-

 5عذد اتسار فريد ترجیحا َشت

-

 5عذد اتسار حمایت ترجیحاً ریًر سً

-

طىاتچٍ اوفرادی (تٍ طًل  11متر)  5حلقٍ

-

کاراتیه پیچذار  10عذد

-

کاراتیه سادٌ  20عذد
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-

 5حلقٍ طىاب

-

تثر یخ ـ کفش یخ

ب) دیواره درایتولینگ:
 -1ایي ًَع دیَاسُ هرٌبست ثب ٍضؼیت فضبی ٍسصشی یب سبليّب سبخرِ هیشَد.
 -2حذالل استفبع دیَاسُ  8هرش ٍ حذاوثش  15هرش هیثبشذ.
 -3حذالل ػشع دیَاسُ  6هرش هیثبشذ.
ج) دیواره یخنوردی:
 -1ایي ًَع دیَاسُ هرٌبست ثب ٍضؼیت فضبی ٍسصشی یب سبليّب سبخرِ هیشَد.
 -2حذالل استفبع دیَاسُ  8هرش ٍ حذاوثش  15هرش هیثبشذ.
 -3حذالل ػشع دیَاسُ  4هرش هیثبشذ.

4ی حذالل اثؼبد سبليّبی دسایتَلیٌگ ٍ یخًَسدی ،استفبع  6هرش ،طَل ٍ ػشع 8 × 8

 – 3-5لوازم و تجهیسات فنی باشگاه کوهنوردی با اسکی:
-

پىج جفت اسکی ي فیکس مخظًص اسکی کًَستان

-

پىج جفت کفش اسکی کًَستان

-

پىج جفت تاتًم

-

پىج جفت پًست

-

پىج عذدکالٌ کاسک

-

پىج عذد تُمهیاب ()DVA

-

پىج عذد میل سًوذاش

-

پىج عذد تیل ترط

-

پىج عذد َاروس

-

دي حلقٍ طىاب  50متری

-

دٌ عذد کاراتیه پیچذار ،دٌ عذد کاراتیه سادٌ

-

کیت کمکَای ايلیٍ

 -3-6لوازم و تجهیسات فنی و ابعاد سالن باشگاه صعودهای ورزشی (سنگنوردی داخل سالن):
 -1لَاصم هَسد ًیبص:

-

 5عذد َاروس (طىذلی طعًد)

-

 5عذد کالٌ کاسک

-

 5عذد اتسار فريد ترجیحا َشت

-

 5عذد اتسار حمایت ترجیحا ریًر سً

-

طىاتچٍ اوفرادی (تٍ طًل  11متر)  5حلقٍ

-

کاراتیه پیچذار  10عذد

-

کاراتیه سادٌ  20عذد

-

 5حلقٍ طىاب

-

کیت کمکَای ايلیٍ
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 – 2حذالل اثؼبد سبلي استفبع  6هرش طَل ػشع ٍ ػشع  8×8هرش جْت سبلي ثلذسیٌگ استفبع  4هرش
 - 3تأهیي حذالل یه دیَاسُ دس یىی اص سشرِّبی هسبثمبتی ثب ششایط ریل ثشای ػولیبت ٍسصشی سبلٌی ثیب اسیرٌبد ثیِ آئییيًبهیِ ًظیت ٍ تیْییض
دیَاسُّبی سٌگًَسدی (ریَست )1
تجظشُ  :1دیَاسُ هیتَاًذ دس هحل هلىی یب هحل اسرییبسی ًظت شذُ ثبشذ.
تجظشُ  :2تبئیذ فٌی ثبشگبُ طؼَدّبی ٍسصشی تَسط ّیأت ٍ ًظبست فذساسیَى هیثبشذ.
 4ی سػبیت آییيًبهِ ششایط ػوَهی تأسیس ثبشگبُّب.
 5ی حذالل فضبی اداسی  30هرش هشثغ جْت دفرش
6ی تأهیي حذالل  80هرش هشثغ دیَاسُ ثب ششایط ریل ثشای ػولیبت ٍسصشی سبلٌی:

دیوارهها:
 -3-6-1دیواره سرعت:
 دیَاسُ سشػت هسبثمبتی دس دٍ اًذاصُ ثشاثش لَاًیي  IFSCسبخرِ هیشًَذ:الف) استفبع 16 :هرش

ػشع 6 :هرش

اسربًذاسد

ة) استفبع 11 :هرش

ػشع 6 :هرش

توشیٌی

 -3-6-2دیواره سرطناب:
 -1ایي ًَع دیَاسُ هرٌبست ثب ٍضؼیت فضبی ٍسصشی یب سبليّب سبخرِ هیشَد.
 -2حذالل استفبع دیَاسُ  8هرش ٍ حذاوثش  15هرش هیثبشذ.
 -3حذالل ػشع دیَاسُ  6هرش هیثبشذ.
 -3-6-3دیواره بولدرینگ( :سنگ کوتاه)

 -1ایي دیَاسُ هرٌبست ثب ٍضؼیت فضبی ٍسصشی یب سبليّب سبخرِ هیشَد.
 -2حذالل استفبع  3هرش ٍ حذاوثش استفبع ایي ًَع دیَاسُ  5هرش اص سٍی تشه ٍ طَل آى حذالل  10هریش ثیَدُ ٍ هحیذٍدیری ثیشای افیضایش طیَل
دیَاسُ ٍجَد ًذاسد.
ّ -3ش صٍى (هحذٍدُ)  5هرشی ثشای ً 5فش دس ًظش گشفرِ هیشَد.
تَجِ :حذالل اثؼبد سبلي ثَلذس :استفبع  4هرش ،طَل  ٍ 10ػشع  6هرش.
 -3-6-4شرایط فنی دیوارهها
 -1دیَاسُّب هیتَاًٌذ دس فضبی ثبص ٍ سبليّبی سشرَشیذُ ًظت شًَذ.
 - 2توبهی دیَاسُّبیی وِ دس فضبی ثبص ٍ یب دس هحیطّبی داسای سطَثت ثبال احذاث هیشًَذ هیثبیسیت هسیمف ثیَدُ ٍ اص جیٌس فیبیجشگالس،
چَة ضذآة ،وبهپَصیت (چَة چٌذالیِ ثب سصیي ٍ سیلیس) سبخرِ شًَذ.
 - 3سبصُ دیَاسُّبیی وِ دس فضبی ثبص احذاث هیشًَذ هیثبیست رس اص اتوبم سبخت ثب سًیگ ارَوسیی ثیشای ریشیگیشی اص صًیگ صدى رَشییذُ
شًَذ.
 -4ثشای سبصُّبی داخلی دس ششایط هؼوَلی ًیض هیثبیست اص ضذصًگ اسرفبدُ شَد.
ً -5مشِ سبصُ ًگْذاسًذُ دیَاسُ ٍ ًوبی جَ ّبی سبصُّب ٍ اتظبالت فلضی هیثبیست تَسط هٌْذسیي داسای هیَص اص ًظبم هٌْذسی هَسد تأیییذ
لشاس گیشد.
 -6اتظبالت فلضی ،ریچّب ،هْشُّب ،یشاق آالت ،طفحِ رالنّب ،سًگ ٍ سصیي هیثبیست داسای اسیربًذاسد الصم سا اص سیَی ًْبدّیب ٍ سیبصهبىّیبی
ریشثط ثبشٌذ.
 -7هلضٍهبت دیَاسُّب شبهل :گیشُ ،حین ،تشه ٍ ولیِ لَاصم فٌی هیثبیست داسای اسربًذاسدّبی الصم اص ًْبدّب ٍ سبصهبىّبی ریشثط ثبشٌذ.
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 -8دس طشاحی ٍ یب سبخت سبلي ٍ دیَاسُّبی توشیٌی ،آهَصشی ٍ هسبثمبت هیثبیست هَاسدی هبًٌذ :هییضاى ًیَس ،تَْییِ ،طیَت ،سیشٍیسّیبی
ثْذاشری ،اًجبس ،لشًطیٌِ ،سخرىي ،دفرش اداسی ،ششایط ثْشُهٌذی ٍ اسرفبدُ صًبى ٍ هشداى ٍ ...دس ًظش گشفرِ شَد.
ًَ -9س سبلي :سا هی تَاى اص سِ طشیك هظٌَػی ،طجیؼی ٍ تلفیمی تأهیي وشد تٌظین ٍ هَلؼیت ًَس ثبیذ ثِ گًَْبی ثبشذ وِ دس صهبى ًگبُ ثبصیىي ثیِ
سوت ثبال ،دسخشش ًَسثبػث اریت چشن ثبصیىي ًشَد.
 -10آئیي ًبهِ طشاحی ،سبختً ،ظبستً ،گْذاسی ٍ هذیشیت دیَاسُّب ٍ سبليّبی سیٌگًیَسدی هظیَة فذساسییَى ویًَُیَسدی ٍ طیؼَدّبی
ٍسصشی هالن اخز تبییذیِ ثْشُ گیشی اص دیَاسُّب هی ثبشذ( .ریَست )1
الصم ثِ روش است هَاسد فَق توبهبً ثش اسبس آخشیي دسرَسالؼولّبی اتحبدیِ جْبًی سٌگًَسدی ( )IFSCهٌظَس گشدیذُ است.
11ی اسرٌبد ثِ آئیيًبهِ فٌی ًظت ٍ تیْیض دیَاسُّبی سٌگًَسدی فذساسیَى وًََُسدی ٍ طؼَدّبی ٍسصشی

 -3-7شرایط ایمنی فعالیتهایی که در داخل سالن میباشذ:
1ی حضَس هسئَل فٌی (حذالل هشثی دسجِ  3ثب هذسن هشتجط)
2ی ثِ اصای ّش ٍ 5سصشىبس یه ًفش هشثی (حذالل هشثی دسجِ  3ثب هذسن هشتجط)
3ی اسرفبدُ اص لَاصم فٌی داسای اسربًذاسد ( UIAAاتحبدیِ جْبًی وًََُسدی)
4ی اسرفبدُ اص دیَاسُ اسربًذاسد ثش اسبس آئیي ًبهِ طشاحی ،سبختً ،ظبستً ،گْذاسی ٍ هذیشیت دیَاسُّب ٍ سبليّبی سٌگًَسدی(ریَست)1
5ی ثْشُهٌذی اص تشهّبی ایوٌی صیش دیَاسُ  2هرش ثیشرش اص اخش دیَاسُ ثبشذ(ٍ توبهی لَاصم ٍ تیْیضات)
6ی سػبیت شیًَُبهِّب ٍ ثخشٌبهِّبی هظَة فذساسیَى دس خظَص ثشگضاسی والسّبی آهَصشی ٍ ثشگضاسی هسبثمبت
ی اسرٌبد ثِ آخشیي دسرَسالؼولّب ٍ آئیيًبهِّبی وبسگشٍُ طؼَدّبی ٍسصشی ٍ فذساسیَى جْبًی سٌگًَسدی (ریَست )2

 -3-8شرایط ایمنی فعالیتهایی که در طبیعت میباشذ:
1ی فؼبلیتّبی وَُریوبیی حضَس هشثی هرخظض ّوبى سشرِ ثِ اصای ّش ً 12فش یه هشثی (حذالل دسجِ  3ثب هذسن هشتجط)
 -2حضَس هشثی هرخظض سشرِّبی فٌی ثِ اصای ّش ً 5فش یه هشثی (حذالل دسجِ  3ثب هذسن هشتجط)
3ی اسرفبدُ اص لَاصم فٌی داسای اسربًذاسد ( UIAAاتحبدیِ جْبًی وًََُسدی)
4ی سػبیت شیًَُبهِّب ٍ ثخشٌبهِّبی هظَة فذساسیَى دس خظَص ثشگضاسی والسّبی آهَصشی (ریَست )3
6ی اخز هیَص اص ًْبدّبی هشتجط ًبشی اص فؼبلیت دس هحیطّبی طجیؼی خبص
7ی سػبیت آئیيًبهِّبی داخلی وبسگشٍُّبی فذساسیَى

 -4ایه دستًرالعمل در  .....مادٌ ي  ........تىذ تًسط کارشىاسان فذراسیًن کًٌوًردی ي صعًدَای يرزشی تُیٍ ي تىظیم ،پس از تررسی در
جُت اجراء اتالغ گردیذ.

کارگريٌ تخصصی کمیسیًن ي تصًیة در کمیسیًن اصلی مادٌ پىج در تاریخ

در مًارد پیش تیىی وشذٌ فصل الخطاب ایه  ....................قًاویه جااری کشاًر را يزارو يرزو ي جًاواان ي فذراسایًن کاًٌواًردی ي
صعًدَای يرزشی میتاشذ.
با احترام

فذراسیًن کًٌوًردی ي صعًدَای يرزشی
جمًُری اسالمی ایران
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