
 IFSCن المللی اجالس سالیانه داوران و طراحان بی زارشگ

 

  مسابقات و لیگکارگروه  1

 

 :مقدمه 

داور و طراح در  ٦5فروردین سمينار ساليانه داوران و طراحان بين المللي فدراسيون جهاني سنگنوردي با حضور  5از روز شنبه 

  .شهر تورین ایتاليا برگزار شد

این نشست با سخنان ریيس فدراسيون جهاني سنگنوردي در خصوص روند المپيكي شدن رشته سنگ نوري آغاز و در ادامه با 

  .يس بخش مسابقات فدراسيون جهاني سنگ نوردي ادامه یافتئه گزارش رئارا

در بخش داوران،   .ردیدفروردین نيز جلسه در دو بخش تخصصي داوران و طراحان به صورت مجزا برگزار گ ٦روز یكشنبه 

در بخش طراحان نيز گزارشات  .بررسي گردید ٢٠١٧و تغييرات صورت گرفته در قوانين سال  ٢٠١٦اعتراضات مسابقات سال 

و  ٢٠١٦روساي هيئت داوري، ناظران فدراسيون جهاني و همچنين سرطراحان در خصوص مشكالت پيش آمده در مسابقات 

 .بررسي گردید ٢٠١٧ همچنين روند برگزاري مسابقات

 

 جوانان ٢٠١8يک پمال

در کشور آرژانتين و  ٢٠١8که در سال يک جوانان پالم جهتسر( پ ٢٠دختر و  ٢٠)ورزشكاران اهيابي يستم رساین اجالس در 

 ذیل اعالم گردید.برگزار مي گردد به شرح  Aدر رده سني نوجوانان 

a) ١3  ١39٦هریور ش -اتریش  - ٢٠١٧مسابقات قهرماني نوجوانان و جوانان   :٢٠١٧ جهان قهرماني همسابقسهميه  

b) 5  ١39٦تير ماه  -نگاپور س -مسابقات قهرماني نوجوانان و جوانان  : (ر قاره یک سهميهه) ها قارهراي بسهميه  

c) آرژانتين:ميزبان کشور سهميه  ١ 

d) نحوه انتخاب متعاقباْ اعالم مي گردد.  سهيمه جهاني : ١ 

 يک برگزار مي گردد. پبي المبه صورت سه رشته و در قالب ترکي نيز جوانان ٢٠١8المپيک ات قباسم

 

 شاره خواهم نمود. او همچنين قالب برگزاري مسابقات المپيک به تفصيل  ٢٠١٧بررسي تغييرات مهم قوانين در سال  ادامه بهدر 
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2017مهم قوانین ییرات غت  

 LEAD 

 دقيقه تغيير یافت. ٦صعود در مرحله نيمه نهایي و نهایي به زمان  .١

 ذکر گردد.  باید دقيقاْاعتراض  ردمو قانونيه اعتراض بند ئارا مهنگادر  .٢

 

 BOULDERING 

 د.بایایان مي پدقيقه تغيير یافت و با اتمام زمان صعود تالش ورزشكار  4صعود مرحله نهایي به مان ز .١

 ذکر گردد.  باید دقيقاْاعتراض  ردمو قانونيه اعتراض بند ئارا مهنگادر  .٢

 

 سرعت 

 با انجام اولين خطاي استارت از مسابقه حذف مي گردد. ورزشكار  .١

يعالم ماله یک ثانيه صاشروع به صورت سه بوق با فرا بوق دستگاه زمانسنج  بعد از اعالم آماده اید توسط آغازگر .٢

 متفاوت مي باشد. و بوق سوم  اندو بوق اول یكسکه  نماید

 دست به جهت توقف فرایند آغاز را نخواهند داشت.از شنيدن اولين بوق ورزشكاران امكان باالبردن بعد  .3

 اعالم گردد. يش از آغاز رقابت بعدي یبه حادثه فني باید اعتراض  .4
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یکپمسابقات المقالب ترکیبی   

 مقدمه

تشكيالت مختلف کميته ي بين  در و خارج از آن IFSCطوالني درون  رونديالبي که در ادامه شرح داده خواهد شد، نتيجه ي ق

( OG)د و این قالب بازي هاي المپيک مسابقات ترکيبي را ارائه مي کن جدید قالب ي سخهن که ، است (IOC) المللي المپيک

 خواهد بود.

گنجانده  IFSCو داخل کتابچه ي قوانين  ني که با جزئيات بيشتر  بررسي شدهتا زما ترکيبي،مسابقات قوانين موقت   نوشته،  این

 است. شود،

 

 قوانين اصلي -١

 بود.در هر گرایش  )مجموع رتبه ها(ورزشكار جمع نتایجي، حاصل نتایج ترکيب IFSC ٢٠١٦بنابر قوانين 

. این قالب همچنين در مسابقات المپيک اجرا خواهد گردد تغييراتي اعمال ٢٠١٧از آغاز فصل براین اساس تصميم گرفته شد که 

 شد.

 الف( قوانین عمومی

  قالب هر گرایش )سرعت، بلدرینگ، سرطناب(  به تنهایي باید مطابق قالب هر گرایش در مسابقاتIFSC .باشد 

 .ترتيب گرایش ها: ابتدا سرعت، سپس بلدرینگ و سپس سرطناب 

 .مسابقه ي ترکيبي شامل دو مرحله است. )مقدماتي و فينال( که هر دو شامل تمامي گرایش ها مي شوند 

 شرکت خواهند کرد. مقدماتيزن( در مرحله ي  ٢٠مرد و  ٢٠ندگان )تمامي مسابقه ده 

 دنفينال برگزیده مي شو شرکت در ورزشكار برتر براي ٦. 

 ب(امتیاز دهی و رده بندی

 .امتياز ورزشكار حاصلضرب رتبه هاي ورزشكار در هر گرایش خواهد بود. هرچه امتياز کمتر باشد، بهتر است 

 یک رده بندي اعالم خواهد شد. ،فينال( بعد از هر مرحله )مقدماتي و 

 اعمال مي شود. بازنده ي خوش شانس در واقع ورزشكاري است که  "بازنده ي خوش شانس" اصل براي فينال سرعت

 از بين کساني که به مرحله ي بعد راه نيافته اند، بهترین زمان را کسب کرده باشد. ،در یک چهارم نهایي
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 ح مي دهد:وضيتجدول زیر این روند را 

 نوبت سوم نوبت دوم نوبت اول مرحله

 یک چهارم نهایی
QF 

QF1: ششمین رتبهبا  اولین رتبه QF2: پنجمین رتبهبا  دومین رتبه QF3: چهارمین رتبهبا  سومین رتبه 

 نیمه نهایی

SF 
SF1  : برنده یQF1  بازنده ی خوش شانسبا* SF2  : برنده یQF2  برنده ی باQF3  

 نهایی

F 
  SF2برنده ی با  SF1برنده ی  SF2بازنده ی با  SF1بازنده ی 

 QF3و  QF1 ،QF2بهترین زمان در میان بازندگان  *

 

 ر وي شده باشند، با توجه به نتایج د، با یكدیگر مسامتيازهایشان )حاصلضرب رتبه ها(ا حاسبهم ورزشكاراني که پس از 

 هر گرایش نسبت به هم، رفع تساوي خواهند شد:

  برتری امتیاز کل سرطناب بلدرینگ سرعت ورزشکار

AAA 4 ١ 3 مرتبه ١ ١٢  

BBB 3 4 برنده مرتبه ٢ ١٢ ١ 

  ورزشكارBBB  سرطناب و سرعت از ورزشكار رشته یعني  ٢درAAA است بوده بهتر. 

 

 كات مربوط به سيستم راهيابي به توکيون -٢

مادامي که در انتظار انتشار قواعد  داده است. قرار مباني سيستم راهيابي به توکيو  را مورد بحث ٢٠١٧( PAمجمع عمومي )

IOC :که در تابستان منتشر خواهد شد( هستيم،  تصميم مجمع عمومي بر این اساس است که( 

 تمامي ورزشكاراني که در المپيک رقابت خواهند کرد، به وسيله ي مسابقه اي با قالب ترکيبي )المپيک( گزینش شود.

 جزئيات بيشتر در جزوه ي سيستم راهيابي منتشر خواهد شد.

 

 باشيدموفق                                                                                      

 ١39٦فروردین                                                                                       


