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 اول دفتر

استت   رفتت و نتوآوری شتدهانسان از بدو خلقت همواره کنجکاو و جستجوگر بوده و این کنجکاوی منجر به پیش

 موجت  ابتدا  هتایی کته در کنتار ایتن عالقتهمکان و نیازچنین بهره مندی از زمان و عالقه به صعو د و باالرفتن و هم

رشتد روزافتنون ایتن ورزش و جت ب  گردید،یخ نتوردی و درای وولینت  نوردیهای جدیتد صتعود ماننتد ستن شیوه

 شود  ،باعث شد وا با نگرش وخصصی به رشته های فوق نگریستهمندان به انجام این ورزش در سراسر جهانعالقه

داری و کاران کشورمان در ومامی ابعاد, منوط بته رعایتت ن تم و ان  تاط ای و کیفی ورزشرفت کمّحضور و پیش

 باشد مفرّح و مهیج می هایچنین رعایت اصول فنّی و وشکیالوی این رشتهاجتماعی و هم

ای کته القوّههای بنیرودارد وادست از والش و کوشش برنداشته و با به کارگیری ومامینگاه به آینده، ما را برآن می

ان جوانتان ن یری کته در میتکوشند، در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کمدر سطح کشور برای اعتالی نام ایران می

 این مرز و بوم وجود دارد، فعّالیت خود را دوچندان نماییم 

 چته کته رقابتت راننماید  امّتا آهای مختلف زندگی بروز میرقابت در ضمیر انسان نهفته است و همواره در عرصه

در  و مقترّرا  جا که انسان رقابت را بتدون ضتواب مداری در آن است  آنمداری و انساننماید، قانونسالم و سازنده می

متاین ومند نخواهتد بتود  وجته کرد ختود رضتایتزندگی خود اعمال نماید، دچار بخل و حسد گردیده و دیگتر از عمتل

صتلت و بت در ذا  آن استت  همتین خنوردی، وجود رقانوردی یا کوههای سن رشتهوولین  با دیگر نوردی و دراییخ

ه ایتن انانی کته بتمند انرژی جومند نمودن این رقابت ذاوی و هدایت من ّم و سازمانمند نمودن و قانونووحّه به سامانه

ازپتیش نمایتان چنتین را بیشنهایی اینامهناپ یری است کته لتنوم وتدوین شتیوهآورند، از اصول خدشهرشته روی می

 سازد می

کاران گرامی در بوده و حاصل والش جمعی بسیاری از هم ۲۰1۸نوردی قوانین یخای را که پیش رو دارید مجموعه

باشد  ه میدر طی واریخ فعّالیت این کارگرو صعود های ورزشینوردی و فدراسیون کوه مسابقا  و لی کارگروه 

ا  فتخارسوزان این رشته، شاهد کس  ارب  و والش ومامی دلمسئوالن ذیی ومامیجان هامیداست با حمایت همه

 شاءاهلل بنرگ در سطح آسیا و جهان باشیم  ان

 مهدي داورپور 

 تهران 

 139۶آذر 
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 انووضیح مترجم

رین املتکک ی ش، بازآنجاییکه این مجموعه اولین ورجمه در قال  طرح درس قوانین مسابقا  یخنوردی می باشد

اختیار  و در سعی کرده ایم این قوانین را به بهترین نحو ورجمه کرده   مامجموعه ن وده و دارای نواقصی است

ابتهای دن رقامید اینکه فصل وازه ای در منسجم کردن و قانونمند کر   بهدوستداران ورزش یخنوردی قرار دهیم

 یخنوردی در کشور عنینمان گشوده باشیم 

 منیره السادا  موسوی –ش نم شاه محمدیان مترجمان: 

 ۸9آذر ماه 
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 ویراستار يمقدمه

ین رفت، قوانن پیشهای نوظهور، روز به روز در حال پیشرفت است؛ و در کنار اینوردی به عنوان یکی از ورزشورزش یخ

ن ور مانین  به ی این قوورجمه روزرسانی  با در ن ر گرفتن این شرای ، اهمیت بهیابدمیمربوط به آن نین پیاپی وکامل 

 یهر ادامدشود  به همین من ور احساس می کنند به خوبیکه در این عرصه فعالیت می ورزشکارانیاروقای دانش 

 13۸9ال در س ۲۰1۰نوردی ی قوانین یخکه به ورجمه ش نم شاه محمدیان و منیره السادا  موسویها والش خانم

من ور وکریم  بهکن یل  ورجمه شد نین ۲۰1۸قوانین  ای از اشکاال  متن موجود،ارهو همچنین رفع پ منجر شده بود

ست از ده اش، سعی در طی این چند سال و همچنین با ووجه به عدم وغییرا  فراوان قوانین مساعی آن بنرگواران

 ایه وکمیل بارد رور  ددر مواردی که ض ونها زحما  مترجمان گرامی این اثر به عنوان م نای ورجمه استفاده شود و

 .اصالح آن اقدام گردد

را به روشنی و عاری از هر گونه ابهامی بیان کند، کاری بس دشوار است   متن اصلی بایدی ورجمه از آنجایی که پدیده

چرا که ورجمه ووس  هر شخص و با هر اندازه از دقت و زبردستی که انجام شود، ووانایی انتقال مطل  را همانند 

مراجعه  نین به من ور درک هر چه بیشتر قوانین به متن اصلی شودووصیه می   بنابراینندارد ی اصلی متن نسخه

 نمایید 

ونها با کمک نوردی صور  گرفت، نواقص این اثر یخ ۲۰1۸قوانین  یهیههای که در وبا وجود ومام والشبه هر حال، 

قدردان ومامی دوستانی خواهم بود که نواقص و  در نهایت د  بنابراینیگرد مروفع خواهدشما خوانندگان گرامی 

ها خانم آقای مهندس بابک ضیا و همچنین در این نسخه در میان بگ ارند  1جان  از طریق ایمیلن راوشان را با این

 زاده اشکاالوی را و کر دادند که از ایشان سپاسگنارم و رکسانا وقی ، بهاره ق ادیسارا خسروی

  
  

دار نژادین حوالهمحمّد ام  

۶139 آذر  

 

 

                                           
1-Havaledar@gmail.com 
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 UIAA نورديیخ مسابقات يکمیته -1

 مقدمه -1-1

UI یکمیته -1-1-1 AA المللیبیناوحادیه  یدهندههای وشکیلی از بخشیک نوردییخی هارقابت 

Associ at i ons  d' Al pi ni sme des یکمیته  است UI AA  یهاجن ه یومام یووسعهمسئول اداره و 

  است المللیبین نوردییخمسابقا   ورزش

ی بر عهده نوردییخ المللیبین ومامی مسابقا مسئولیت  ؛یل آمده استصبه وف ۲که در فصل  گونههمان -۲-1-1

UI یکمیته AA است زیرنهاد مسئول رسیدگی به امور  ،، به همین دلیلاست  

 ؛مسابقا  بین المللی به من ور برگناری UIAAهای عضو فدراسیون هایومامی درخواستالف( دریافت 

 ؛داوم باشدمزیابی ار مالی قابل و یسازمانورزشی است و هم از ن ر  ییی که هم به نفع این رشتههادرخواست وأییدب( 

 ورزشی یاین رشته موارد دیگرفنی و  ومامی جوان  بر ج( ن ار  

و برگنار  دهیزمانساچنین مسابقاوی  برباید دقیقاً مطابق قوانین و مقررا  حاکم  UIAA ورد وأییدم ومامی مسابقا 

 شود 

 مسابقات -2-1

UIفق  اعضای  -1-۲-1 AA (یکمیتهیی که هایا سازمان UI AA  به طور خاص به رسمیت شناخته است( مجازند وا

UIه وأییدشدهمسابقا   برگناری AA  را درخواست کنند 

UIفق  اعضای  -۲-۲-1 AA وارد شوندشان به چنین مسابقاوی دهندگانمسابقه کنند درخواست مجازند وا  

UI یکمیته یویژه که نیازمند وصوی  نوردییخ المللیبیناز جمله مسابقا   -3-۲-1 AA باشند، به قرار زیر استمی: 

  هر سالجهانی جام الف( مجموعه مسابقا  

 ب( مسابقا  قهرمانی جهان

 قهرمانی قاره ج( مسابقا 

 جوانان المللیبیند( مسابقا  

 MASTER المللیبینه( مسابقا  

 CHALENGER المللیبینو( مسابقا  
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 یکمیتهتشکیالت  -3-1

UIمیمسئول مستقیم مجامع عمو UIAA یکمیته -1-3-1 AA است  UI AA   المپیک به  المللیبین یکمیتهووس

Sportشده است  همچنین عضوی از  به رسمیت شناخته المللیبینعنوان نهاد یا فدراسیون   Accord 

  است( المللیبینی هاورزش یونفدراس یعمومانجمن )

UI یکمیته :المللیبین رسمی مسابقا مسئوالن  -۲-3-1 AA،  در هر  را زیرن یمسئول از این حق برخوردار است که

 کند  انتصابمورد وأیید خود به صور  رسمی  یمسابقه

 سایرین و دهندگانمسابقهکه  ایلح هار کامل فضای مسابقه را بر عهده دارد؛ یعنی از اختی :هیئت داوری رئیسالف( 

 ایعمومی فضش ه بخب گیرند ومیقرار  دیوارهقابل م ،مسابقه یکه در منطقه هنگامیوا  شده ی قرنطینهمنطقهوارد 

سابقا  م نندهبرگنارک ووس  نی کهفعالیت خ رنگاران و سایر مسئوال ،اختیارا  یحوزه این ؛گردندمی مسابقه باز

ه دارد و ا بر عهدمسابقه در حال برگناری ر یجان ههمه  رئیس هیئت داوری اختیار شودمیرا نین شامل  شودمیمعرفی 

 وفنی  ومامی جلسا او سرپرستی  ،عالوهه کند  بمیرا سرپرستی  UIAA یکمیتهی مسئوالن هاجلسهی همه

 دارد  هدهبر عرا  شودمی یلوشک و غیره دهندگانمسابقه، هامسئوالن ویم ،مسابقا  نارکنندهبرگرا که با  دهیسازمان

ه مراحل کسابقه حاضر در م کارورز از داورانمسابقه و هر یک  یدرباره ،یلیصهیئت داوری ملنم است گنارش وف یسرئ

 را ارائه دهد  گ راندمیخود را  المللیبینپایانی دوره آموزشی داوری 

شود( داور  نتخاباباید  اضافه بندردهداور  ،UIAA یکمیتههر مسیر )در شرای  خاص و با وصوی   در :بندردهداور ب( 

 ،ی داوری یک مسابقههاوی را برای کمک به رئیس هیئت داوری در ومام زمینه UIAA یکمیتهاست که  المللیبین

 کنند میراهی را هم بندردهداور  ،مسیر داوران نماید میمنصوب 

را با  یئت داوریهداور مسیر و رئیس  ،بندردهداور سرطراح ویم طراحی مسیر را بر عهده دارد   : مدیریتسرطراح( ج

 سازد های خود بهرمند میمشاوره

یا  نهاد (ورزکاربرای مثال داوران )شوند میمنصوب ن UIAA یکمیتهمواقعی که دقیقاً ووس   داوران مسیر: درد( 

رای ر باید دامسی انکند  معموالً داور انتخابباید داور مسیر را برای هر مسیر مسابقه  برگنارکننده/اسیون ملیفدر

 د وأییدورقا  مباید اطالعا  کاملی از قوانین و مقررا  فنی حاکم بر مساب هاآنیا ملی باشد   المللیبینمدرک 

 کنند  فعالیت بندردهقیماً زیر ن ر داور و مست داشته و به وظایفشان آگاه باشند UIAA یکمیته

در  که ال استسرا با موفقیت گ رانده است اما بیش از یک  ICCIC المللیبینطراحی  هایدوره : کهکارورزطراح ه( 

 ه است   گ راند ورزینکرده است یا دروس طراحی را بدون کارفعالیت  UIAA مورد وأیید نوردییخهیچ مسابقه 

  است)ه( -۲-3الف( وا )-۲-3 ال کر درفوق ومامی افرادداوران مسابقه شامل  مسابقه: هیئت هیئت داورانو( 
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 هایهماهنگیمطابق با قوانین و  - باال )الف()ب()ج()د( ۲-3بند  - UIAAی کمیتهووس   شدهمنصوبمسئوالن  :نکته

و دستمند  اقامتسفر،  ییافت هنینهمستحق در ،یک رویداد با برگنارکنندگان UIAAی کمیته موردی یگرفتهصور 

بند برابر با باشند  حداقل وعداد داور رده مینبانبند باید از غیر کشور و حداقل یک داور رده رئیس هیئت داوری  هستند

 حداکثر وعداد مسیرها در هر روزی از مسابقه است 

 ی گروهیهاانهمالی و رس کنندگانحمایت ،هابرگزارکننده، هافدراسیون ،نهادهای ملی -4-1

UIملی عضو ی هانهادها و فدراسیون -1-4-1 AA،  مورد در یک مسابقه  افرادی کهمسابقا  و  برگنارکنندگانومامی

UI وأیید AA،  یکمیتهبا  به طور مستقیم افرادخواه این UI AA نهاد یا  با همکاری داشته باشند یا در همکاری

 : هستندی زیر هامسئولیت ظف بهمو مسابقا  هستند، یکنندهبرگنارفدراسیون ملی یا 

 وحت ن ار  نوردییخ المللیبینورزش مسابقا   یادارهو  ووسعه ،اروقاءو شرط این نکته که  قیدبیالف( پ یرش 

  است UIAA یکمیتهانحصاری 

اد باشد با ضدر و UIAA یکمیتهقرارداد مالی یا ووافق دیگری که ممکن است با منافع  گونههیچ ب( اطمینان از اینکه،

 منعقد نگردد  UIAAهیچ سازمانی )مانند ولوینیون، حامیان مالی مسابقا  و غیره( بدون دریافت موافقت اولیه کت ی 

 این افعبهترین من که ممکن است با پیرامون هر وصمیمی UIAA یکمیته پیشنهادا  و ووافقا ج( در همه حال 

 باشد را مد ن ر قرار دهد  ورزش در وضاد
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 ي مسابقات ارکنندهبرگز -2

 UIAA یکمیته مورد تأییدمسابقات  برگزاری درخواست -1-2

Apriاول ماه خود را دیرور از  کت ی فدراسیون ملی ن اید درخواست نهاد یا -1-1-۲ l از واریخ پیشنهادی برای  ق ل

UI یکمیتهبه  ،مسابقه درخواستی AA  ارائه کند  

UI یکمیته این که ق ل از -۲-1-۲ AA  ،امکانا  وابسته به آن ممکن است ووس  محل پیشنهادی مسابقه و وأیید کند

UI یکمیته ینماینده AA و بازرسی باید  اقامت، مورد بررسی قرار بگیرد  هنینه سفر المللیبین سرطراحیا /و

 مسابقا  پرداخت شود   برگناری یکنندهدرخواستووس  نهاد یا فدراسیون ملی 

 برگزارکننده امکانات -2-2

 :کند وأمین ینا وجه ینابر  حاکم ینقوانرا مطابق  یرز امکانا باید  حداقل ،برگنارکننده یونفدراس یانهاد  -1-۲-۲

 یبرگنارکننده یهاجن هی همهمسئول  که یمنش یکو  رسمی مسابقا از سرپرست  متشکل :برگنارکننده دفتر( لفا

 ؛است یونفدراس یمو ی یامل ینهادهاو  UIAA کمیته یاعضا اقامت و  وأییدشدهمسابقا  

 و اشخاص ریبرگنا، مسئوالن هایمومسئوالن  ،دهندگانمسابقه، UIAA یکمیتهمسئوالن  یبرا :نامث ت ا امکانب( 

 ؛یرهغو  ینیونولو، یخ رگنارمهم،  : اشخاصیگردمجاز 

 ؛ینقوانمطابق با  یاختصاص امکانا و  ی قرنطینهمنطقه( ج

ی منطقهبه  که یافرادی همهمداوم  مچنین حراسته و ی قرنطینهمنطقهشامل حراست  :ی قرنطینهمنطقه نامث ت( د

 ؛شوندمیخارج  آن و ازوارد  قرنطینه

 ؛و امکانا  وابسته مطابق با قوانین دیواره ومرینی و منطقه گرم کردن قرنطینهه( 

 ؛دیوارهمجاور  یتورانن یمنطقه( و

 یاو د در مواقعی که  یردگمورد استفاده قرار  یفن یحادثه وقو  هنگام که دیوارهمجاور جداگانه  یینهقرنط یمنطقه( ز

 ینب یقرنطینه ینقوانی ز اجرای سختگیرانها، دوم هستند یینهقرنط یزمان در منطقههم دهندهمسابقه چند

 ؛دهندگان، اطمینان حاصل شودمسابقه

 یمیتهکسئوالن م غیر از به برای افراد ورود به آن باشد که یوارهد رویاین محوطه باید روبه :مسابقه یمنطقهح( 

UIAAیروالش بر در حال و یاحضور دارند  یرمس رسمی مشاهدهدر زمان  که یدهندگانمسابقه، برگناری ، مسئوالن 

، ممنو  رسمی دارداجازه  یداور یئته یسرئووس   که یگریدو هر شخص  یماسمجاز صدا و  ، افرادهستند یرمس

 ؛است

 ؛یجتانث ت  خدما سنجش اروفا  و ط( 

 ؛و اواق پنشکی ویم پنشکیی( 
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 ضد دوپین  هایوستالزم برای  امکانا  ک(

 فضایی که به پخش زنده و گنارش وخصیص داده شودل( 

 مجهن به اینترنت با کیفیت مطلوب ت نتایج ثاواق م( 

 ؛شده است مجهنامکانا  بازبینی فیلم  بهکه  UIAA یکمیتهدفتر  ن(

  دفتر مط وعا ( س

 برگزارکننده کادر -3-2

 را فراهم کند: زیرباید کادر  کنندهبرگنار/نهاد یا فدراسیون ملی -1-3-۲

 ؛مسابقه یبرگنارکنندهالف( مدیر ویم 

 :ری زیهاالیتفع به من ور انجام دستیارانب( 

سازه  نساخت ا  ومسئولیت ودارک که یافرادق ل از مسابقه و سرپرستی و ارو اط با  دهیسازمان ،یریتمد یومام( 1 

 ؛کنندمیمسابقه و امکانا  وابسته و فضای مسابقه را فراهم  نوردییخ

 ؛هاو اعضای ویم دهندگانمسابقه ،UIAA یکمیتهمسئوالن  نامث ت( خوشامدگویی و ۲ 

 ؛قرنطینه یورود و خروج افراد مجاز به منطقه ن ار  برو  نامث ت( 3 

 ؛ی مسابقهمنطقهو  ی قرنطینهمنطقه حراست از( برقراری 4 

 ؛مسابقه یهو دیوار ی وراننیتمنطقهو رفتن به  ینهقرنط یمنطقه در ورک دهندگانمسابقهو مساعد   یه( همرا5 

 ؛احیه و اختتامیهی افتتهاجشن دهیسازمان( ۶ 

  نماید ها استفاده از دوربینهای ویم پخش زنده ط ق راهنمایی( 7

 ؛مسیر( گیریزمان)شامل  بندرده( برای همکاری با داور UIAAمطابق با قوانین )ج( داور مسیر 

 ؛دیواره سازیپاکو ویم  کنندگانحمایتد( 

 ؛ه( طراحان و ویم نگهداری مسیر

 ؛( ض   ویدئویی و ویم بازبینیو

 ؛سنجش و ث ت اروفا ویم ( ز

 ؛ط وعا م خدما ( امکانا  رسانه و ح

 ؛یپنشکدکتر از جمله حضور یک  ( امکانا  و خدما  پنشکیط

 ویم ضد دوپین ؛ ی(

 ویم پخش زنده؛ ک(

 پرسنل رواب  عمومی ل( 
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 و طراحی مسیر دیواره -4-2

UIباید مطابق با قوانین  دیواره: دیواره -1-4-۲ AA ایجاد شود  ،ی صعودهاحاکم بر سازه 

UI یکمیته وأیید باباید  برگنارکننده یانهاد یا فدراسیون ملی  -۲-4-۲ AA، سرطراح و ویم طراحی را منصوب نماید  

 :شودمیموراد زیر  شامل سرطراحوظایف 

و وجهینا   1نقاط حمایتنص   ،هامرزکشیدن خطوط  ،هانص  گیره ،هر مرحله از مسابقه برایطراحی مسیر  (الف

ت مطابق ؛ ومناس   یفناستانداردهای از مسیرها  برخورداریکنترل  ،UIAA یکمیتهبرای هر مسیر مطابق با قوانین 

 ؛UIAA یکمیتهبا قوانین ایمنی  هاآن

 اطیاحتی اقداما  رعایت مسئولیت و ایشان صحیح فعالیتاطمینان پیدا کردن از  ،طراحانکار کمک ب( هماهنگی

 ه؛ساخت و جدا کردن دیوار و حین ایمنی مسابقه در طی

 ؛بندردهج( وعمیر و ومین کردن مسیرها به دستور داور 

 ؛نص  و نگهداری امکانا  گرم کردن ،د( طراحی

 ؛هر مسیر Topoمسیر در وکمیل /بندردهاروفا  و یا داور ه( راهنمایی کردن ویم سنجش 

 ؛ی ویدئویی هر مسیرهابرای محل قرارگیری دوربین بندردهو( راهنمایی داور 

اجازه والش بر روی مسیر  کنندهرقابت که زمان هر مسیر ۲بیشینهبرای  بندردهز( راهنمایی رئیس هیئت داوری و داور 

 ؛را دارد

  نهایی ق ل از شرو  مسابقه یمرحلهی کردن مسیر ح( پوشیده یا مخف

 ایمنی -5-2

 ،ی قرنطینهمنطقهایمنی در  احتیاطی به ونهایی مسئول حفظ اقداما  برگنارکننده/نهاد یا فدراسیون ملی -1-5-۲

  استدر حال اجرا  یی مربوط به مسابقههافعالیتی همهفضای مسابقه و  ،ی مسابقهمنطقه ،وراننیت

ایمنی فضای مسابقه و  مسائلی همهپیرامون اختیار وام  ( ازالمللیبین پیشرومشور   ا)ب رئیس هیئت داوری -۲-5-۲

یا  مسئول ر  هبرخوردار است -هر بخش از مسابقه یادامهشرو  و یا  یاجازهجلوگیری از از جمله -ه قرنطین

 مسائل ایمنیز احتمال بروز وخلف او یا  وخلفی مروک  شده است که بنا به ن ر رئیس هیئت داوری شخصی

 مسابقه اخراج شوند  و قرنطینه یاز وظایفشان برکنار یا از محدوده سریعاًبرود باید 

طراحی  یاگونههر مسیر باید به   باید انجام شود اقدام احتیاطی گونه هربه من ور اطمینان از رعایت ایمنی،  -3-5-۲

 نگردد: زیرمنجر به موارد  دهندهمسابقهشود وا سقوط 

                                           
1- Protection points 

۲- Maximum 
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 دهندهسابقهمالف( آسی  

 دهندگانمسابقهب( آسی  یا ایجاد مناحمت برای دیگر 

به من ور اطمینان از حفظ  ،پیش از آغاز هر مرحله المللیبین سرطراحو  بندردهداور  ،ئیس هیئت داوریر -4-5-۲

 :و طراح مسیر باید بندردهداور  به خصوص کنند مسیر را بررسی هر های ایمنی باید استاندارد

 ان حاصل کنند؛اطمین UIAAو قوانین  UIAAبا استانداردهای  هاآنو طرز عمل ومام وجهینا  ایمنی  قتاز مطابالف( 

 اطالعا  بیشتر در آدرس زیر وجود دارد:
/equipment-http://theuiaa.org/safetystandards/certified 

های کند استاندارداحساس می بندردهداور در شرایطی که   حاصل کنند اطمینان چیانحمایتی همهب( از صالحیت 

( و ی فنیحادثه ووقف مسابقه و اعالم ،ر  لنوم)در صو چیحمایتهر  جانشینی دستوروواند شود، میایمنی رعایت نمی

   ؛شخص دیگری را صادر کند

صال طناب ورد اومدر  ،با مشور  سرطراح و موافقت رئیس هیئت داوری باید امنیت برقراری به من ور بندداور ردهج( 

باید    امکان()در صور نماید  طراحی مسیر گیرییموصم( نقاط حمایت)و در صور  لنوم دیگر  نقاط حمایتبه اولین 

  اقداماوی غیرضروری باشدچنین  انجامباشد که  یاگونهبه 

جهت مداوای سریع  یتصالح با باید از حضور کادر پنشکی بندردهداور  ،ق ل از شرو  هر مرحله از مسابقه -5-5-۲

ای ادثه یا صدمهح و در اثر بروز کنندمیکار  ی قرنطینهمنطقه/یا مسئوالنی که در فضای مسابقه دهندهمسابقه

 حاصل کند  بر ایشان وارد شده است اطمینان

UIباید مطابق استانداردهای  ،وجهینا  ایمنی مورد استفاده در مسابقه ومام -۶-5-۲ AA   باشد، مگر اینکه وحت شرای

UI یکمیتهاستثنایی به واسطه اختیاراوی که از طرف  AA  وأییدرا  هاآنوی  ،واگ ارشدهبه رئیس هیئت داوری 

 است از: عمومی ع ار   وجهینا  کند

ور دا  نندکمسابقه فراهم شده است استفاده  یبرگنارکنندهکه ووس  ای باید از طناب وک رشته دهندگانمسابقه

  کندگردد را وعیین می وعویض طناب باید ی زمانی کهبازه بندرده

های کم ود رفعرا برای  فنیجهینا  بعضی و UIAA یکمیتهدستور ط ق  UIAA یکمیته ناظر ،وحت شرای  ویژه

 رگنارکنندهبدر کشور  متفاو  هایبازار علت هطناب و غیره( که ب ،Maillon Rapideن وجهینا  )آاز  برگنارکننده

 برگنارکنندهز هنینه این ابنار را ا UIAA یکمیتهب رد   به محل برگناری مسابقه ودهمراه خ را به یستنموجود 

 کرد  مسابقا  دریافت خواهد

 باید رعایت شود: زیروجهینا  ایمنی  :وجهین مسیرها -7-5-۲

http://theuiaa.org/safetystandards/certified-equipment/
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 باید ووس  شودمیکه در هر مرحله از مسابقا  استفاده  حمایت یهر نقطه :Quickdrawو  Maillon Rapide(الف 

Quickdraw اسلین  وجهین گردد  اوصال بین ،شودمیبه طناب متصل  کنندهرقابتکه ووس   و کارابینی 

Quickdraw ( و )از باید ،سازه ی حمایتنقطهبدون کارابین میانی Maillon Rapide  وأییدمورد UIAA تفاده شود اس 

 شود  محکمکارخانه سازنده بسته و  وأییدشدهط ق مشخصا   یدبا Maillon Rapide مهره نکته:

ماشین )که وسلین  یک نیاز باشد، باید از یک نوار ا بلندور از حد معمول Quickdrawاسلین   که شرایطی( در ب

ی هاحلقه داشتنگهنمن ور    بهبه جای اسلین  معمولی و کوواه استفاده کرد )یا بیشتر( با همان مقاومت (دوخت شده

ه و یا ن کووابا گره زد ن اید یی راهااستفاده کرد  وحت هیچ شرایطی چنین اسلین  نوارچس ووان از می ،اسلین 

که با )ی معمولی یا کوواه هابا اندازه Quickdrawوعدادی  به زنجیره کردنن اید از ون یم نمود  وحت هیچ شرایطی 

Maillon Rapide وار یا ده از ناستفاده نمود  استفا (اندشدهی ساده یا قفل شونده به یکدیگر متصل هایا کارابین

  یستنمجاز  ،شدهزدهاسلین  گره 

 از ق ل انداخته شده باشد  Quick Draw ی مراحل، طناب باید در اولینج( در همه

 :در شرو  هر والش بر روی مسیر مسابقه :حمایت -۸-5-۲

 ؛مجهن شده باشد UIAA ییدوأباید مطابق قوانین، به وجهینا  مورد  دهندهمسابقهالف( هر 

 ؛و با گره ضامن ایمن شود شدهبسته کنندهرقابت Harnessوعقی  به  ۸ب( طناب صعود باید با گره 

  ۸ند بمطابق  ( بایدوراننیتی منطقه)ورجیحاً در  چیحمایتد، والش خود را آغاز کن هدهندمسابقهکه  اینج( پیش از 

 کنندهرقابت Harnessبه  که طناب به طور ایمن بپردازد دفربازبینی  ال کر باید بهفوق )ب( ۲,5,۸)الف( و  ۲,5

 ؛شده باشد پوشیده و محکم صحیح یبه شکل Harnessو مطمئن شود که  شدهبسته

ی تفادهن ور اسمبه  طناب بودناز نحوه جمع و مرو   ،در آغاز مسیر دهندهمسابقهباید پیش از همراهی  چیحمایتد( 

 ؛اطمینان حاصل نماید بدون وأخیر

چی )حمایت چیحمایتفردی را به عنوان کمک  ،المللیینبباید با مشور  پیشرو  بندردهه( مسابقا  سختی: داور 

Bouldering)  ؛مایدمشخص ن ،ی پایین والشش بر روی مسیرهابه ویژه در قسمت ،صعودکنندهبرای ایمنی بیشتر 

 دهندهمسابقهدر جمع کردن طناب چی کمک حمایت یک از باید چیحمایتبرای ایمنی بیشتر و( مسابقا  سرعت: 

Top-rope، بهره گیرد  

ووجه کند  دهندهمسابقهبا دقت به پیشروی  باید سیربر روی م دهندهمسابقهدر ومام مد  والش  چیحمایت -9-5-۲

 وا مطمئن شود:

 رو نشود؛بهبا ممانعتی رو دهندهمسابقهحرکا  طناب  کم ودبر اثر الف( 
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ا ی ؛ار نشودکاین  مانع انجام چیحمایت ،دهندهمسابقه ی حمایت ووس نقطهاوصال طناب به هر یک از  هنگامدر ( ب

 را فوراً  جود آمدهوطناب به  اضافه مقدار ،متصل نمایدحمایت  ینقطهفقیت به ود طناب را با منتوان دهندهمسابقهاگر 

   جمع کند

   حمایت شود ایمنبه روش دینامیک و  دهندگانمسابقه هایی سقوطومام (ج

  سقوط بیش از اندازه را وجربه نکند شودمیکه حمایت ای دهندهمسابقه (د

ی هامتوین و یا دیگر قس یبه ل ه برخورد در اثر سقوطهنگام  دهندهمسابقهکه ه کار برد ای باید ب( ووجه ویژهه

   دیواره آسی  ن یند یتهبرجس

Quiی حمایت )نقطهپس از اوصال طناب به آخرین  -1۰-5-۲ ckdraw) باید بر روی  دهندهمسابقه ،یا پس از سقوط

    وسایل موجود بر روی زمین برخورد نکندبا  دهندهمسابقهباید دقت کرد وا   زمین فرود آورده شود

را به  طناب یماندهیباقباید  چیحمایت ،کندمی باز اش Harness را ازطناب  کنندهرقابت کهدرحالی -11-5-۲

Quiصور  پ یرد که ن م ای این کار باید به گونه  سرعت پایین بکشد ckdraw یوظیفه  هم نخورد هب ها 

    مطمئن شود ی مسابقهمنطقهاز  دهندهمسابقه وریعسرک هر چه این است که از ور چیحمایتدیگر 

وعویض  ان را در هر زمان از مسابقهچیحمایتاز  هر یکدستور دهد که  برگنارکننده به وواندمی ،بندردهداور  -1۲-5-۲

 ،ی بعدی آن مسابقههامورد ن ر اجازه ندارد در هیچ یک از بخش چیحمایت ،در صور  وعویض نماید 

   را حمایت نمایدای دهندهمسابقه

 زمان نگهداری سنجش ارتفاع و  -۶-2

زمان و  دارینگه ،اروفا  گیریاندازهکه منحصراً مسئول  با وجربهباید یک ویم  برگنارکننده/یا فدراسیون نهاد -1-۶-۲

   فراهم کند از مسابقا  است مرحلهث ت نتایج برای هر  خدما 

 مسابقه مسیر از هر (Topo)ح کلی ریک ط المللیبینشرو ویم سنجش اروفا  باید با مشور  و موافقت پی -۲-۶-۲

هر خ   (مسیر خ  سیر ای در رستایفاصله،Traverseدر مورد بخش )و اروفا   یتموقع برای نشان دادن

برای رئیس هیئت  ونها باید اه Topo ایندسترسی به   کند هیمسیر وهبر روی  نقاط حمایتگیره و  ،مرزی

    مهیا باشد از مسابقا  مرحله آن  آن مسیر() بندرده وری و داوردا

 ثبت نتایج  خدمات -7-2

ی حال حاضر که نتیجه و رو ه نمایش اطالعا  سیستماز وجود باید  برگنارکننده/های ملیفدراسیون یانهاد  -1-7-۲

   دهد اطمینان حاصل کندرا در طول مسابقه نشان می Leadدهنده هر مسابقه

 و ملیت او را دهندهمسابقهام باید اطالعا  ن مییستم نمایش اطالعا  عموس ،دهندهمسابقهورود هر بدو  در -۲-7-۲

  د نمایش ده
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آماده  را دهندگانمسابقهی کامل از بندرده یک لیست سریعاًباید  بندرده وردا ،مسابقه یمرحلهدر پایان هر  -3-7-۲

 و ید به صور  مکتوباین اطالعا  با بندی،لیست رده (و در صور  نیاز اصالح)بررسی پس از  ونها  کند

 قرار گیرند  عموم برای انتشار در دسترسباید  ،شد وأییدی وری و رئیس هیئت دابندردهداور  ووس  یرسم

ی نتایج باید به صور  چاپ هاومام لیست  ث ت نتایج ارائه شود و سنجش اروفا  باید ووس  ویم :لیست نتایج -4-7-۲

  مجاز نیستند شدهادهدی برش هاو لیست یسنودستی هالیست ؛شده باشد

UI نتایج مورد وأیید یدر برگهاز مسابقه باید  مرحلهی نتایج هر هالیست -5-7-۲ AA  زیرشامل اطالعا   شود وچاپ 

  :باشد

 ؛UIAA مورد وأییدو سرفصل مجاز  Logo  (الف

 ؛(برای مثال جام جهانی)عنوان مسابقه  (ب

  (رم  برای مثال)مسابقه  یبرگنار محل (ج

  (یسخت - Lead یبرای مثال مسابقه)ابقه ( گرایش مسد

 مسابقه  یخ( واره

  (نهایی مردانی مرحله :برای مثال)مسابقه  یمرحله( عنوان و

ضح ه طور وابنتایج هر مسیر باید  ،شودمیمسابقه در یک یا چند مسیر موازی برگنار  یمرحلهیک  هنگامی که( ز

  (Aبرای مثال مسیر )  شناسایی شود

 مسیر  ورو دا بندردهداور  ،یداوررئیس هیئت  یعنی یرسم مسئولینکاری و امضای /میمقام رس ا،ه( نامح

   ی منتشر شده استبندردهلیست که  ی( زمانط

   باشد زیرباید شامل اطالعا   دهندگانمسابقهنتایج مرحله  پایان هر یستل -۶-7-۲

 به شیوه ننولی  دهندهمسابقهی هر بندردهجایگاه ( الف

  دهندهمسابقههر  (حروف بنرگ)ام خانوادگی ن (ب

 دهندهمسابقههر  (حروف کوچک یبه جن حرف اول بقیه)نام  (ج

 برای هر ملیت  وأییدشده یه حرفس IOC کدبا استفاده از  ،دهندهمسابقهملیت هر ( د

 همچنین و باال ۲,7,۶ ذکر شده دری هاشامل ومام بخش ید( باپایان مسابقه)نهایی  یحلهمر لیست نتایج -7-7-۲

 :باشد زیراطالعا  وکمیلی 

  ؛ورده استه دست آو بق لی از مسابقه که او شرکت کرده  مراحلاروفاعی که در  ،دهندهمسابقه( در مقابل نام هر الف

   از مسابقا مرحله  نتایج کامل زمان هر (ب

UI یکمیتهکه ووس   مورادیبه جن در  -۸-7-۲ AA یر از غعا  دیگری به اطال یچهرسمی ی هادر لیست ،شود وأیید
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   بگیرد قرار است ن اید ذکر شدهیی که در باال هاآن

یک رونوشت  سریعاًباید ، (و فوق نهایی ی نهاییمرحله از جمله)مسابقا  از مرحله  نتایج هرپس از وأیید  -9-7-۲

   :منتشر شود زیرز نتایج برای افراد کامل ا

   ؛یوررئیس هیئت دا( الف

  ؛بندرده وردا (ب

 ؛UIAA یکمیتهاینده نم (ج

 ی ویم است؛ای که نمایندهدهندهمسابقه ،ندارد سرپرستدی که ویم در موار - هاویم سرپرست( د

  ؛( دفتر مط وعا ه

  به عموم رسانیاطال  ( متصدیو

 لیست شروع مسابقات  -۸-2

 هااین لیستط ق قوانین حاکم بر  ،آنق ل از  روز فنی رو  مسابقا  هر مرحله باید در طی جلسهلیست ش -1-۸-۲

  و: و منتشر شود وهیه

 ؛یابد باال انتشار ۲,7,9بند ( مطابق الف

و  هایمدیران وی اصلی که مهابرای مثال هتل)ر شود منتش هابر روی دیگر وابلو و یرسما  عالنبر روی وابلو ا (ب

   (اقامت دارند هاآندر  دهندگانمسابقه

 همانند ،مسابقه ق لیِ یدقیقه از اومام مرحله 3۰ست شرو  باید ظرف فهراز مسابقه  ی در پیش روبرای هر مرحلهج( 

   شود وکمیل ال کرفوققوانین 

   :نین باشد از جمله موارد زیر بعدی مسابقه یفهرست شرو  مسابقه همچنین باید شامل اطالعا  مرحله -۲-۸-۲

 بعدی مسابقه  ی( زمان باز و بسته شدن قرنطینه برای مرحلهالف

 مسابقه  یبعد یمرحله  زمان شرو (ب

 ی داورو یا رئیس هیئت  UIAA یکمیته مورد وأییدهر اطالعا  دیگر  (ج

 ی شرو  هاروش گردآوری فهرست -3-۸-۲

ه صور  بله باید وروی  شرو  این مرح ،شودمیمقدماوی مسابقه بر روی یک مسیر برگنار  یکه مرحله مواردی( در الف

  ؛گرددوعیین  کشیقرعه

را باید  دهندگانمسابقه ،شودمیشرو  مسابقه بر روی دو یا چند مسیر موازی برگنار  یمرحله که مواردیدر  (ب

  :قرار داد هابر روی مسیر زیرمطابق 
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 هاین مسیرب وروی  به WCR دارای دهندگانمسابقه یعنی ،(WCR)ی جام جهانی بندردهیشان در هااوالً مطابق رو ه

یا ) ویبه طور مسا کشیاز طریق قرعه هادر هر یک از مسیر ،ی جهانیبندردهبدون  گاندهندمسابقهسپس   قرار گیرند

، کشیقرعهبا  بایدبرای هر مسیر وروی  شرو   ذکرشدهبه روش  وقسیمپس از   وقسیم شوند (وا حد نندیک به مساوی

    گردد یینوع

    در مسیرهای متفاو  قرار گیرند بایدیک کشور  دهندگانمسابقه( ج

وروی   سوروی  شرو  باید معکو ،زیر خاص دبه غیر از موار :مقدماوی یمرحله از وروی  شرو  برای مراحل بعد( د

 یدر مرحله دهندگانیی که مسابقهدر صورو (نفر اول باید در آخر مسابقه دهد)ق لی وعیین شود  یی مرحلهبندرده

روی  شرو  و ،در موارد خاص فوق نهایی  ین شودمع کشیقرعها ب باید هاآنوروی  شرو  بین  ،مساوی شده باشند ق ل

   نهایی باشد یباید به همان صور  مرحله

 ضبط ویدیویی مسیرهای مسابقه  -9-2

 شود  ویدیوییض    ،وجربه دوربین ید ووس  متصدی بابر روی مسیر مسابقه با دهندهمسابقههر والش  -1-9-۲

شایسته است یک داور   هر یک از مسیرها باید استفاده شود دوربین ویدیویی برای (و ورجیحاً دو)حداقل یک 

  دوربین کمک نماید  ملی به متصدی

و پیشرو  بندرده رویی باید ط ق وصمیم رئیس هیئت داوری و با مشور  دای ویدیوهادوربین قرارگیریمحل  -۲-9-۲

در انجام  های دوربیندمتص باید به این نکته شود که هیچ مناحمتی برایای ووجه ویژه  وعیین شود المللیبین

دید دوربین هیچ یک از مسیرهای مسابقه را مسدود  یهگردد و هیچ کس اجازه ندارد زاوینایجاد  شانوظیفه

  نماید  

یستم ض   ویدیویی متصل است باید به من ور بازبینی حوادث برای اهداف یک دستگاه ولوینیون که به س -3-9-۲

 اید به سیستم نمسیر  برای شدهمنصوب بندرده داوری و داورهیئت  هیچ کس به جن رئیس  ی آماده شودداور

ولوینیون بازبینی باید در جایی قرار گیرد که داوران بتوانند به راحتی فیلم را   بازبینی دسترسی داشته باشد

ان داورکه فیلم برای هیچ شخص دیگری به جن به نحوی  ؛بازبینی نموده و درباره حوادث رخ داده گفتگو نمایند

ولی  ،در طی گفتگویشان ایجاد شود داوران شنیده شود و یا مناحمتی اشد و بدون اینکه م اکره نقابل رویت 

    ان باشدداوربه من ور راحتی نندیک به مین 

UI یکمیتهدفتر  -4-9-۲ AA قادر ان داوروا  مجهن باشددستگاه بازبینی ویدیو و دستگاه ولوینیون  به باید ینهمچن

بازبینی  را اوفاق افتاده است در طول مسابقه حوادثی کهو رخ دادن م ویدیویی حوادث در حال وا فیلباشند 

UI یکمیتههیچ شخص دیگری به جن مسئوالن   دنکن AA یکمیتهبه دفتر  یدن ا UI AA لم ویدیویی یا فی و

   دنداشته باشدسترسی  شدهض  

UIهیچ کس به جن مسئوالن  -5-9-۲ AA نداردرا  مسابقه ویدیویی هایفیلم از هیچ بخشی یحق مشاهده   
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UI یکمیته یاز مسابقه نوار ویدیویی باید به نماینده در پایان هر مرحله -۶-9-۲ AA یبرگشت به دبیرخانه به من ور 

UI یکمیته AA وحویل داده شود    

UI یکمیتهمخصوص  یمگر با اجازهای هیچ ض   ویدیویی -7-9-۲ AA، شودویدیویی انجام  هاین اید از این نوار  

UI یکمیتهی آموزشی های مسابقا  و برای دورهداورونها برای اهداف  مسابقا  ی ویدیوییهاومام نوار -۸-9-۲ AA 

 یکمیتهوحت هیچ شرایطی ن اید در دسترس کسی به غیر از کارکنان این نوارها   گیرندمیمورد استفاده قرار 

UI AA قرار بگیرد    

  است معت ر بندرده داورصمیم و (بدون ض   ویدیویی) فنیدر مورد خطای  -9-9-۲

 امکانات پزشکی  -10-2

ومام طول مسابقه در  و ماهر که در باوجربهباید برای حضور ویم پنشکی  برگنارکننده/ملی فدراسیون یا نهاد -1-1۰-۲

والشش را بر روی مسیر  دهندهمسابقه آخرینوا زمانی که  شودمیکه قرنطینه باز زمانی  از)دسترس باشد 

 ،مجهن بر روی مسیر باید حداقل دو فرد دهندگانمسابقهی هادر طی ومام والش  خاذ کندوروی ی او (ومام کند

سریع به هر  گوییپاسخبرای  ی مسابقهمنطقهو شایسته از ویم پنشکی در داخل یا وقری اً نندیک به  باوجربه

ی قرنطینه طقهویم پنشکی باید به من  یا نیازمند به ووجه پنشکی حضور داشته باشد آمدهپیشحادثه 

 دسترسی داشته باشند 

حادثه جدی به یک  ،د وا اطمینان حاصل شوددربه صور  عملی امتحان گ نین مهیا شود و یمقدماوباید  -۲-1۰-۲

و شایسته رسیدگی ای یا هر شخص دیگری وحت روش حرفه عمومی واعضاء  ،مسئوالن ،دهندهمسابقه

   شودمی

 ضد دوپینگ  -11-2

ی ضد دوپین  مطابق با قوانین هاوا آزمایش باید وروی ی اوخاذ نماید کنندهبرگنار/ملی فدراسیون نهاد یا -1-11-۲

 یکمیته قوانینی دارویی هااهمیت به آزمایش و WADAکد  ،هادر آن کشور المللیبین بر ورزش حاکم یعموم

UI AA، دصور  پ یر   

 پوشش تلویزیونی  -12-2

UI یکمیته یبر عهده ولوینیونی یدهندهحق وعیین سازمان پوشش -1-1۲-۲ AA در این مورد  است:  

   ی چنین پوششی باشدهاهنینه وأمینباید مسئول کامل  UIAA یکمیته( الف
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 UIAA یکمیته شده ووس انتخاببرای سازمان ولوینیونی  کاملباید دسترسی  برگنارکننده/( نهاد ملی یا فدراسیونب

ین متضمن ا شرای   مساعد  کند جوان  مسابقهی همهای پوشش حرفه را به من ور سازمان مربوطه کند و وأمینرا 

    شود مشخص برگنارکننده/و نهاد ملی فدراسیون UIAA یکمیتهکار باید در ووافق بین 

نهاد ملی یا  ،صرف ن ر کرد پوشش ولوینیونی وأمینانتصاب سازمان از  UIAA یکمیتهکه  موردیدر  -۲-1۲-۲

UI ییتهکمووافق بین  از بخشآن گوی فدراسیون باید جواب AA باشد برگنارکننده/و فدراسیون  

UI یکمیتهالزم است وا  برگنارکننده/فدراسیون AA  به طور  از ومام ووافقا  مربوط به پوشش ولوینیونیرا

   مطلع نماید کامل

 ای امکانات رسانه -13-2

 ناری مستقلیک دفتر خ رگ ،خ رگناری مأمور یک باید برگنارکننده/ملیفدراسیون  نهاد یا :دفتر خ رگناری -1-13-۲

را  رسمی مسابقهحفظ حالت  اری برایفراهم کردن نیازهای کارمندان خ رگن جهتای و کارکنان شایسته

و مقاما  ای دیگر کارکنان رسانه ،نگارانروزنامه مورد نیازِامکانا   با باید خ رگناریدفتر   کندمی وأمین

UI یکمیته AA هین شودوج است، شامل فهرست شرو  و نتایج نهایی که    

 یفضای ،در صور  امکان  باید مکانی برای استقرار عکاسان فراهم شود فضای مسابقه از هر طرف در :اسانعک -۲-13-۲

    عکس برداری کنندسطح زمین  فراور از از قادر باشند در ن ر بگیرند که برای عکاسانور مروفع

هیئت  مخصوص رئیس وأییدون بد ول دیگریمسئیا هر  (اییرحرفهغو ای هحرف)وحت هیچ شرایطی عکاسان  :نکته

ن ه پر  شدبهر گونه فالش یا عکاسی که ممکن است منجر به   وارد شود ی مسابقهمنطقهندارد به اجازه  داوری

    اده شوددن اید اجازه فعالیت  ،والششان بر روی مسیر شود طی دهندگانمسابقهت برای مناحم یجادا یاحواس 

ی ولوینیونی اجازه داده های به کارکنان دوربینداوربا موافقت رئیس هیئت  :وینیونیی ولهاکارکنان دوربین -3-13-۲

انجام این کار مجوز با اطال  از موارد زیر  هاآن  دایر کنند ی مسابقهمنطقهی هارا در دیوار هاوا دوربین شودمی

  دارند: را

ی ا در طبرای صعود ی آماده شدنشان در حینایجاد مناحمت  را پر  نکنند و باعث دهندگانمسابقهحواس  (الف

 ؛نشوندصعودشان 

  ؛و کمکش شوند چیحمایتبرای مناحمت ایجاد ن اید باعث بر هم زدن ومرکن و  (ب

اعث ب یدن ا گردد،وسایل استفاده میپشتی انی متصدیان دوربین و  به من ور مکانیکی کهوجهینا   یچ یک از( هج

یچ سقوطی وا اطمینان حاصل شود که هصور  گیرد ای ویژه ووجهباید   شود اشچیحمایتو  دهندهمسابقه مناحمت

   ؛شودمیی ولوینیونی و وجهینا  کمکی نهاکارمندان ولوینیون و دوربین با دهندهبرخورد مسابقهر به منج
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داده  هاآن ی بهو رئیس هیئت داور بندردهاز هر دستوری که ووس  داور  سریعاًمتصدیان دوربین باید ی همه( د

   ؛اطاعت کنند شودمی

زیاد و  ید از نورد ن انکنمیفعالیت  هی ولوینیونی که با موافقت رئیس هیئت داوری در باالی دیوارهامتصدیان دوربین (ه

رای احمت بممکن است موج  ایجاد من که فعالیتی به انجام هر یا ی متغیر نورپردازی استفاده کنندهایا طرح

   ؛بپردازند، شودمیدر طی والشش بر روی مسیر  ندهدهمسابقه

   رعایت شود باید همواره ۲,1۲,۲ بند :( مصاح هو

ویژه رئیس هیئت  یی ولوینیونی و عکاسان با اجازههادوربینمتصدیان  :ی قرنطینهمنطقهدسترسی به  -4-13-۲

یا  رسمی نهادیک مقام   رندرا دا (ی وراننیتمنطقهنه  اما) ی قرنطینهمنطقهورود به  یاجازهونها داوری 

 حضور دارند را ی قرنطینهمنطقهدر  که را هر متصدی دوربین ولوینیونی و عکاسی برگنارکننده/فدراسیون ملی

 و شودمیدر ومام مد  حفظ  ی قرنطینهمنطقهکند وا مطمئن شود که امنیت میهمراهی و ن ار  

   دنشومین ،ناخواسته پرویحواسدچار مناحمت و  دهندگانمسابقه

ستفاده از کاله ایمنی برای امنیت این افراد ا :ی ولوینیونیهامتصدیان دوربین/عکاسان/اریامنیت افراد خ رگن -5-13-۲

   است اج اری دیوارهاطراف در 

 بیمه  -14-2

قوانین ی همهبا  مسابقه یوشش بیمهباید مطمئن باشد و ثابت کند که پ برگنارکننده/ملی یا فدراسیون نهاد -1-14-۲

    مطابقت داردورزشی رویدادهای  المللیبینو  ملی

 جایزه  اهداء مراسم -15-2

I)المپیک  المللیبین کارگروهط ق موازین  ،باید در پایان مسابقا  دهندگانمسابقهمراسم اهداء جواین  -1-15-۲ OC) 

   شود برگنار یمراسمبرای چنین 

جواین و  ، اهداءسم افتتاحیهباید در مرا ،ویژه رئیس هیئت داوری یمگر با اجازه دهندگانمسابقهی همه -۲-15-۲

در  را مشمول مجازا  کار  زرد و دهندهمسابقه ،کوواهی در رعایت این قانون  حضور داشته باشند اختتامیه

    شودمیکار  قرمن  رو ه برور در هر رشته 3 دهندگانمسابقهمورد 

 نقدی و جوایز پاداش  ،هزینه مسابقات -1۶-2

 ی نقدی و نشان پیروزیهاو پاداشو برگناری مسابقه و ودارکا   یدهسازمانی مربوط به هاهنینهی همه -1-1۶-۲

UI یکمیتهکه بین  AA ی است، به ونهایی بر عهده موافقت شده برگنارکننده/و فدراسیون
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  است برگنارکننده/فدراسیون
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 ي ملیهافدراسیون ونهاد  -3

 مقدمه  -1-3

UI یکمیته -1-1-3 AA که از اعضای  یی ملهافدراسیون یا کامالً به استقالل داخلی نهادUI AA ی هستند در حوزه

   گ اردمیاحترام  های ملیشانفعالیت

  هافدراسیونمسئولیت اعضای  -2-3

  :د که اعضایشاننوا اطمینان پیدا کن است UIAA یکمیتهی هااین مسئولیت اعضای نهادها یا فدراسیون -1-۲-3

قوانین و  و WADA، صول منشور المپیکاز اورزش در کشورشان و حمایت مقتدرانه  یووسعهو  اروقا ،اداره( الف

  ؛ون یم شده است UIAAورزشی که از طرف  المللیبینمقررا  حاکم بر مسابقا  

ن وحت و مسئوال دهندگانمسابقهکه  آن و اطمینان از این اروقااز قوانین و مقررا  این ورزش و  تاطاع و ( درکب

   ؛کنندمیایت اصول پسندیده و ممتاز ورزش جوانمردانه را رع ،پوشش

 یادهاز مواد مخدر و یا هر م کشورشان یرسمو مسئوالن  دهندگانمسابقه یاستفاده یهعل کوشش مستمر (ج

  ؛دیگر یممنوعه

 هاآنمانی رفت جسپیش و یا دهندگانمسابقهخطری را برای سالمتی که امکان بروز  و فعالیتی ( جلوگیری از هر شیوهد

 ؛رشان به وجود آورددر کشو

و  دهندگانقهمسابی برای در قوانین و مقررا  که منجر به سود یا منفعتو فری   یکاردست در مقابل هر گونه( ه

   ؛از آن جلوگیری به عمل آورند و مقاومت نموده ،شود هاآنی هامسئوالن ویم

تضی با ومام مق و همه وقت با احترام کامل در یرسمو مسئوالن  دهندگانمسابقهکه  از این یناناطم( و

 کنند  میی ورزشی رفتار هاعالیتدیگر عوامل مرو   با ف و یرسممقاما   ،دهندگانمسابقه

 میو مقامات رس دهندگانمسابقه - هاتیم ییهسهم -3-3

قهرمانی جهان و  ،جام جهانی)یعنی  با ووجه به نو  مسابقه هاویم دهندگانمسابقه یهسهم :دهندگانمسابقه -1-3-3

   دشومیمعین  (غیره

به ورود  یکه اجازه یمو یرسممسئوالن  نفر از 5د حداکثر نهاد یا فدراسیون ملی اجازه دار هر :مقاما  رسمی -۲-3-3

 :ث ت شود زیرو برای یکی از وظایف  در فرم وقاضانام این مقاما  باید   کند نامث ت را فضای مسابقه دارند

  ؛نفر مدیر ویم (1) یک (الف

  ؛نفر مربی (۲) ( دوب
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 ؛ی واجدالشرانفر از پنشکان یا کمک پنشکان  (۲) و( دج

ونها وحت  است  یرپ انجام دهندگانمسابقهت همان شرای  حاکم به به قرنطینه وح هاروج مسئوالن ویماجازه ورود و خ

 ن و یانندیک شد ی، اجازه(شامل کادر پنشکی)ی هر مسئول ویم داوررئیس هیئت  یشرای  استثنایی و با مجوز ویژه

قانون  رپیچی از اینس  دارد است یا مسابقه ی قرنطینهمنطقهوی در  که حالیدر  را دهندگانمسابقهاز  هر یک با گفتگو

    شودمیاز مسابقه  دهندهمسابقهوم شدن فوری رحمنجر به م

را همراهی  هاآن ،در منطقه صعود دهندگانمسابقهووس   یرمس یرسم یدر زمان مشاهده اجازه ندارند هامسئوالن ویم

 در طیاجازه ندارند  وجهیچ هبه  کنند(دهندگانی که در آن مرحله شرکت نمی)از جمله مسابقه هامسئوالن ویمکنند  

این سرپیچی از ارو اط برقرار کنند   کند(ه)ای که در آن مرحله شرکت میدهندبا مسابقه مسیر رسمی مشاهدهزمان 

   شودمی دهندهابقهمس فوری قانون منجر به محروم شدن

  هاهزینه -4-3

   استورودی در روز ق ل از مسابقه  یورزشکار مسئول پرداخت هنینه -1-4-3

UIه توحت قوانین ویژه اعتراضا  کمیاعتراض  یهنینه :اعتراض یهنینه -۲-4-3 AA اعتراضی وا زمانی که  هیچ  است

   ن اید ث ت شود ،به آن دریافت نشود مربوط یهنینه

UI یهتل پرداخت به کمیی قابهامینان هنینه -3-4-3 AA یکمیتهبه طور سالیانه ووس   هاالیتفع یبرای همه UI AA 

   شودمیوعیین 

 هاپوشاک و تجهیزات تیم -5-3

UI باید با قوانین دهندگانمسابقه یدهفاومام پوشاک و وجهینا  مورد است :هاپوشاک و وجهینا  ویم -1-5-3 AA 

این قوانین منجر به محرومیت از مسابقه  ازرپیچی س  وجهینا  مطابقت داشته باشدو حاکم بر پوشاک 

   شودمی

   د ل اس مشخص ویم را بپوشندنووانمی هایموو مسئوالن  دهندگانمسابقه :ل اس ویم -۲-5-3

مورد استفاده  یاه Cramponوجهینا  ایمنی به جن و رها و  یهمه :دهندگانمسابقهو پوشاک  ینا وجه -3-5-3

UIمطابق با استانداردهای  در مسابقه باید دهندهمسابقهووس   AA یا EN ووس  مگر در صوروی که ؛باشد 

UI یکمیته AA   یلیقهجبه غیر از   ووس  رئیس هیئت داوری معین شده باشد خاصیا وحت شرای 

 ستفاده ازدر ا دهندهمسابقههر  ،شودمیملی وهیه  برگنارکننده/فدراسیون/که ووس  نهاد دهندگانمسابقه

Iمتناس  با )ی دنوری یخهاو و ر Crampon ،ی صعودهاکفش CE BOX) هنگام خود یورد عالقهم یهاو ل اس 

   :است آزاد زیرطابق با قوانین در صور  ووالش بر روی مسیر 
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 Cramponت یک س ،UIAA وأییدکاله مورد  ،UIAA وأییدمورد  صعود Harnessالف(  :حداقل وجهینا  مورد نیازالف(

ل اسی که  و هادستکش ،است متناس  ICE BOXو ر یخ بدون وسمه دست که با  ۲و  است متناس  ICE BOXکه با 

   پوشاند )غیر از شور (بدن ورزشکار را می

ست ایدن آن ملنم به پوش دهندهمسابقهاین جلیقه که هر  شودمیوهیه  برگنارکنندهکه ووس   :مسابقه ی( جلیقهب

   ص  شودنبر پشت آن  باید دهندهمسابقه میرس یشماره ایجاد شود ووغییر دیگری در آن  یا ید بریده شودن ا

   شودمیاز مسابقه  محروم شدنسرپیچی از این قوانین منجر به  -4-5-3
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 قوانین مسابقات -4

 میقوانین عمو -1-4

  دیواره -1-1-4

و این نواحی   مجاز است برای استفاده ،شدهمشخصی که به طور واضح قبه غیر از مناط دیوارهومام سطح  -1-1-1-4

از بدن  با هیچ بخش ، ن ایدهاآناست و امتداد  ییشناسا قابلکه با رن  قرمن به طور واضح  خطوط مرزی

   پیدا کند وماس ورزشکار یا ابنار وی

ی باالیی دیواره ن اید برای صعود هایا ل ه (ی اوصالهاصفحه)ی پنل هال ه ،ی کناریهال ه هیچ یک از -۲-1-1-4

   استفاده شود

امالً به مورد استفاده باید ک گ اریعالمتجدا شود  مسیر دیگرای اینکه یک مسیر از در صور  لنوم بر -3-1-1-4

   صور  پ یرد وشخیصقابل صور  پیوسته و

ی آبی مشخص هاو نواحی روی مسیر باید به طور آشکار با رن پایان  ینقطه ،نقطه شرو  برای آغاز والش -4-1-1-4

   شود

 نو  مسابقه  -۲-1-4

 وعاریف  -1-۲-1-4

یت از حما با Lead دهندگانمسابقهکه  شودمی وعریفصور   مسابقا  بدین این :سختی - Leadمسابقا  ( الف

ده ه دست آمباروفا   ؛ وشودمیخته به صور  متوالی مطابق با قوانین انداها  Quickdrawکنند و میپایین صعود 

را در  دهندهمسابقه ی هرو (خ  سیر مسیرراستای فاصله طی شده در  ورینطوالنی ،و سقف Traverseیا در مورد )

    کندمیاز مسابقه مشخص  آن مرحله

روی  بر ،Top-ropeبه صور   دهندگانمسابقه که شودمی وعریف صور  مسابقا  بدین این :مسابقا  سرعت (ب

شخص قه مه از مسابه او را در هر مرحلرو  رساند،میاومام به  را مسیر ،دهندهمسابقهزمانی که   کنندمیمسیر والش 

   کندمی

شامل وعدادی مسیر  مسابقه کهشود می وعریفصور   مسابقا  بدین این :Bouldering -مسابقا  سختی ( ج

از روی  باید   هر والشانجام دهندچندین والش مسیر هر بر روی  ووانندمی دهندگانمسابقه  فنی است یجداگانه

یا بدون  (از پایین یا از باال) حمایت ییلهسوبه  صعودگفت که  ر بایدمنی هر مسییای موارد درباره  شودزمین شرو  
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در هر مرحله از مسابقه او را  یکند رو همیکس   دهندهمسابقهه   مجمو  وعداد امتیازاوی کشودانجام میحمایت 

   کندمی مشخص

 :دشومیشد که به صور  زیر صعود شامل مسیرهایی با ممکن است Boulderingو  Leadمسابقا   -۲-۲-1-4

 ؛گیردمیمسیر صور   یمشاهده والش بعد از زمان مجاز :On-sight( الف

   ( بعد از نمایش مسیر ووس  پیشرو مجازب

 د  نشومی ، صعودووس  پیشرو مجاز است که بعد از نمایش مسیرها مسابقا  سرعت شامل مسیرهایی -3-۲-1-4

الزم نیست وا   استر  مجنا صو هب Bouldering و ، سرعتیسخت هایگرایششامل  المللیبینمسابقا   -4-۲-1-4

   ر شودابرگن هاومام گرایش المللیبینمسابقا  ی همهدر 

 ایمنی  -3-1-4

   گرددمیاقدام  ، ۲,5قسمت  مربوط به ایمنی با ووجه به موضوعا  -1-3-1-4

 و قرنطینه نامث ت -4-1-4

 شدهمشخص ابقه باید ق ل از زماناز مراحل مس هر یکواجد شرای  برای شرکت در  دهندگانمسابقهومام  -1-4-1-4

ی منطقهوارد  و ردهک نامث ت مسابقا  یبرگنارکننده ووس  شدهاعالنووس  رئیس هیئت داوری و منتشر/

   مدیر ویم است یبر عهده ،مسابقه هبط جنئیا  مربواز  دهندهمسابقهمطلع شدن کامل   دنقرنطینه شو

   :ورود به قرنطینه را دارند یهاجاز اندشده مشخصفق  افرادی که در زیر  -۲-4-1-4

 UIAA یکمیته( مسئوالن الف

  برگنارکنندهنهاد ملی /فدراسیون رسمی مسئوالن (ب

 شرکت در آن مرحله از مسابقه  واجدالشرای  دهندگانمسابقه( ج

  هارسمی ویم( مسئوالن د

ل   یک مسئواید ووسبدر قرنطینه  ن افرادای حضور هنگام  ی را دارندداوررئیس هیئت  ی( سایر افرادی که مجوز ویژهه

هر ای احمت برمنایجاد و جلوگیری از بر هم زدن حواس و  ی قرنطینهمنطقهمن ور اطمینان از حفظ امنیت  رسمی به

   دهمراهی شون ،دهندگانمسابقهاز  یک

د در قرنطینه به ها بایهای مشابه برای مسابقه فراهم باشد  یکی از این سریسری از گیره ۲حداقل باید  -3-4-1-4

ی فنی )شکستن داری شود و در صور  بروز حادثهی قرنطینه نگهدهندگان در منطقهمن ور رویت مسابقه

 های جایگنین استفاده شوند ها باید به عنوان گیرهگیره( آن
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  ومرین  و مسیر یمشاهده -5-1-4

سرعت و  ،Leadقا  مساب اکم بردر قوانین حکه  دیگری یشدهمشخص به جن موارد :مشاهده زمان -1-5-1-4

Bouldering ،اندکرده نامث تمسابقه  مشخصی از یبرای حضور در مرحلهی که دهندگانمسابقه آمده است، 

را در  دهندگانمسابقه ندارند وا اجازه هامسئوالن ویم  نداختیارداراهده و بررسی مسیرها در شمزمانی را برای 

مسیر قرار  یمشاهده یدر منطقه دهندگانمسابقهتی که وا وق  کنند همراهی مسیر یطول مد  مشاهده

   را رعایت کنند ی قرنطینهمنطقهباید قوانین حاکم بر  ،دارند

  شودمیوعیین  المللیبین سرطراحووس  رئیس هیئت داوری با مشور   ی مسیرمشاهده زمان -۲-5-1-4

رفتن از  اجازه باال هاآن  بمانند ری مسیمشاهده یمسیر در منطقه یمشاهده زمانر باید د دهندگانمسابقه -3-5-1-4

ن اید با افراد  وجههیچبه  دهندگانمسابقه  وجهینا  و وسایلی را ندارند گونهیچهیا ایستادن بر روی  دیواره

یا رئیس  بندردهاز داور  سواال  خود را ووانندمیونها  هاآن  دنمشاهده ارو اطی برقرار کن یبیرون از منطقه

    سندبپرهیئت داوری 

 یچشمی هاد برای دیدن مسیر از دوربیننووانمی دهندگانمسابقه ،ر طول مد  زمان مشاهده مسیرد -4-5-1-4

 کنندهث تنا  مشاهده و استفاده از دیگر وجهی  وهیه نمایند نویسدستطرح  یا یادداشت و نموده استفاده

ون جدا شدن پاهایشان از زمین لمس را بد ابتدایی مسیر هایاجازه دارند گیره دهندگانمسابقه  یستنمجاز 

 اطالعا  یومامدستورا  و قوانین از ی همه در ن ر گرفتناست که با  دهندگانمسابقه یاین وظیفه  کنند

    مربوط به مسیر آگاهی کامل پیدا کنند

 آورد داشتهمیبه دست  رسمی مشاهدهن اید هیچ اطالعاوی به جن آنچه که در طی مد   دهندگانمسابقه -5-5-1-4

   باشند

  بازگردند ی قرنطینهمنطقهباید فوراً به  دهندگانمسابقه ،پایان مد  زمان مشاهده پس از -۶-5-1-4

 ۶بق بخش اطمبیش از حد  وأخیرهر  ؛شودمیزرد دور کار  صدر انجام این کار منجر به  موردیب وأخیرهر گونه 

   گرددمیباعث اخراج فوری  (ی انض اطی در طول مسابقههاروش)

رئیس هیئت  ،بخشی از مسابقه است ،روی مسیرها مسابقهکه ومرین پیش از  مواردی رد :رینیومای مسیره -7-5-1-4

را وعیین  دهندگانمسابقهشیوه و طول مد  ومرین  ،برنامه زمانی ،المللیبینی با مشور  پیشرو داور

  کندمی

 آمادگی ق ل از صعود -۶-1-4

فردی به جن  یچهن اید ، ی وراننیتمنطقهت قرنطینه و حرکت به سم ورک یرسمدر هنگام دریافت فرمان  -1-۶-1-4

 را همراهی کنند  دهندگانمسابقهمجاز  یرسممقاما  
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مورد  یرا با گره طناب ی خود را به پا کند،اه Cramponباید  کنندهرقابتهر  ،وراننیتی منطقهبا ورود به  -۲-۶-1-4

 انجام دهند  ی نهایی برای والش روی مسیر راهاآمادگیی همهبه خود متصل کند و  وأیید

ق ل از  ،UIAAبا قوانین  هاآنباید از لحاظ ایمنی و نین مطابقت ی مورد استفاده هاو گره ینا وجه یومام -3-۶-1-4

 شود  وأییدو  یبازرس میمسئول رس یک والش بر روی مسیر ووس  یاجازهصدور 

  است stopper یگرههمراه به  «figure of eight» یگرهمورد وأیید  یگره

که قصد استفاده از آن را در طول مد  والشش بر روی  استمسئول وجهینا  و پوشاکی  شخصاً دهندهبقهمساهر 

 مسیر دارد 

قوانین  عدم رعایتصعود یا  یجلیقه درنشده وأییدو هر وغییر  شدهنوأییدو/یا پوشاک  هااستفاده از وجهینا ، گره

وحت هیچ شرایطی نماید  میرا مشمول اخراج فوری  دهندهمسابقه ،UIAAو لیغاوی یا وجاوز از بخشی از قوانین 

ه ببازگشت  یاجازه اند،ورک کرده ی وراننیتمنطقه طینه را به قصد حضور دری قرنی که منطقهدهندگانمسابقه

 قرنطینه را ندارند 

بالفاصله پس را  ی مسابقهمنطقهو ورود به  ی وراننیتمنطقهورک  گیباید آماد دهندگانمسابقههر یک از  -4-۶-1-4

منجر به صدور کار  زرد  ،در انجام این کار موردبی وأخیرباشند  هر گونه  از صدور دستور آن را داشته

 وواند موج  اخراج فوری شود میبیش از حد  وأخیر (روند انض اط در مسابقه) ۶  مطابق بخش شودمی

 نگهداری دیواره  -7-1-4

در طول برگناری هر یک از مراحل مسابقه ده و مت حر کارآزمو سرطراح باید از حضور یک ویم نگهداری -1-7-1-4

زم بر روی دیواره را با روشی ایمن و موثر هر گونه مرمّت ال بندردهاطمینان پیدا کند وا در صور  دستور داور 

که در  را هر شخصی وواندمیرئیس هیئت داوری  ایمنی باید دقیقاً رعایت شود  هایروش انجام دهند 

  اخراج کند نمایدمیی ایمنی را رعایت نهاروش ی مسابقهمنطقه

 ،اومام وعمیرا پس از دهد  انجام وعمیرا  را  سریعاًسرطراح باید  ،بندردهبنا به دستور داور  :هاوعمیر گیره -۲-7-1-4

وعمیرا   اشی ازن یسود یا زیان ناعادالنه باید پردازد ووعمیرا  انجام شده میبررسی  ی بهالمللبینپیشرو 

م نی بر ادامه، ووقف رئیس هیئت داوری  ن ر اطال  دهد  رئیس هیئت داوری به  رابعدی  کنندهرکتشبرای 

این وصمیم  ارو اط بادر و هیچ اعتراضی  شودولقی مینهایی  ، وصمیمو یا شرو  مجدد آن مرحله از مسابقه

 شود میپ یرفته ن

)با مشور   بندردهداور  باید ووس  هادیوارهو  هازمان و روش ومین کردن گیره: دیوارهومین کردن گیره و  -3-7-1-4

 از فنی ق ل یدر جلسه باید که گیری شودوصمیم ( ق ل از شرو  هر مرحله از مسابقهالمللبینپیشرو 

  برسد دهندگانمسابقهمسیر به اطال   یمشاهده
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از ئت داوری رئیس هیمواقعی که در نیست   ی فنیحادثهیخ/صخره(: شکستن یخ ) دیوارهومین کردن  -4-7-1-4

 صادر کند  آن منطقه راوواند دستور ومین کردن می احساس خطر کند، شدهشکسته هایصخره و یخی ناحیه

  ی فنیحادثه -۸-1-4

 :شودمیبه صور  زیر وعریف  ی فنیحادثه یک -1-۸-1-4

 ؛شودمیکند یا مانع حرکت او میکمک  دهندهمسابقهالف( طناب سفت که به 

 ؛شده باشدکه شکسته و یا شل ای ب( گیره

 ؛نامناس در وضعیت  Quickdrawکارابین و  قرار گرفتنج( 

 ؛شودمیولقی ن ی فنیحادثهد( یخ شکسته شده 

  دشواو  برای غیرمنصفانهن وده و باعث زیان یا سود  دهندهمسابقهعمل شخص  یه( هر اوفاق دیگری که نتیجه

  هر گونه کشش در طناب ممکن است به همیشه باید مقدار مناس ی اضافه طناب ایجاد کند چیحمایت -۲-۸-1-4

اعالم  ی فنیحادثهآن را  باید بندردهکه داور  ولقی شود صعودکنندهخارجی یا مانعی در حرکت  کمکعنوان 

  کند

 :ی فنیحادثهر هنگام بروز د -3-۸-1-4

 مشخص شود: بندردهووس  داور  ی فنیحادثهچنانچه الف( 

را  ی فنیحادثها وواند ادامه صعود را انتخاب کرده یمیهنوز در وضعیت قانونی قرار دارد،  کنندهرقابتاگر  (1

 ی فنیثهحادادامه والش را انتخاب نمود، هیچ درخواست بعدی مربوط به آن  دهندهمسابقهبپ یرد  اگر 

 شود میپ یرفته ن

الم اع درباره یمیوصم باید فوراً بندردهد، داور در وضعیت قانونی قرار ندار ی فنیحادثهبه علت  کنندهرقابتاگر  (۲

 مطابق دهندهمسابقهبر روی مسیر )اجازه والش مجدد  یدهندهمسابقهوالش  ووقفو در نتیجه  ی فنیحادثه

ن داد ادامه دهندهمسابقه   اگروالشش بر روی مسیر، اوخاذ کند یادامه یاجازهقوانین حاکم بر حوادث فنی( یا 

 مربوطه پ یرفته نیست  ی فنیحادثهول کرد هیچ اعتراض بعدی نس ت به را ق  مسیر

 اعالم شود: دهندهمسابقهووس  یک  ی فنیحادثهب( چنانچه 

 بندردهو با موافقت داور  را مشخص کند ی فنیحادثهدر حال صعود است، باید نو   دهندهمسابقه صوروی که( در 1 

در وضعیت قانونی قرار  ی فنیحادثهبه علت  دهندهمسابقهآن را متوقف کند  اگر  وواند به صعود خود ادامه داده یامی
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ادامه صعود را انتخاب کند  دهندهمسابقه  اگر استکند و این وصمیم نهایی  اوخاذ یمیوصمباید فوراً  بندردهندارد، داور 

 پ یرفته نخواهد شد  ی فنیحادثههیچ اعتراض بعدی نس ت به 

فوراً  بوده است، باید ی فنیحادثهکه سقوط او به علت صعود کند، سپس ادعا کند ای دهندهمسابقه( اگر ۲

  بماند ی فنیحادثهبررسی ادعای  یهمراهی کرده و منت ر نتیجهای ویژه ی قرنطینهمنطقهرا به  دهندهمسابقه

یشرو پو به  کند اصالح( ی فنی رادر صور  لنوم محل حادثه و)را بررسی  ی فنیحادثهسرطراح باید فوراً ادعای 

و  ی فنیادثهحو رئیس هیئت داوری گنارش دهد  وصمیم رئیس هیئت داوری )گرفتن امتیاز  بندرده، داور المللبین

رفته پ ی ی فنیحادثه( نهایی است و هیچ اعتراض بعدی در مورد دهندهمسابقهووس   هااز گیره ی نادرستاستفاده

 نخواهد شد 

 ی قرنطینهمنطقهدر یک باید  ،ییدشدهوأ ی فنیحادثهمشمول  یکنندهترقاب ،ی فنیدر ومام لح ا  حادثهج( 

 برگنارکنندهالن و مسئو UIAAاجازه ندارد با هیچ شخصی به جن مسئوالن  دهندهمسابقهکه در این مد   جداگانه باشد

 آیا والشه ک دبگیر وصمیمباید فوراً  دهندهمسابقه ،ی جداگانهنطینهری قاز ورود به محوطهق ل ارو اطی داشته باشد  

ه اید بب د بپرداز دهد به استراحتیا این که ورجیح میخواهد آغاز کند ی فنی میپس از وقو  حادثهخود را بالفاصله 

ئت داوری است این رئیس هیال ته   استراحت کندیش هابین والش دقیقه ۲۰حداقل دهنده اجازه داده شود که مسابقه

 دهنده برخوردار است گیری نس ت به زمان دقیق شرو  والش آن مسابقهاز قدر  وصمیمکه 

 گردد میوی من ور  یهبر روی مسیر بهترین نتیج دهندهمسابقهپس از پایان والش  د(

 ی پس از هر مرحلهبندرده -9-1-4

ط ق قوانین حاکم بر آن گرایش  Bouldering ، سرعت یاLeadمسابقه  یمرحلهی پس از هر بندرده -1-9-1-4

 گردد میمسابقه، وعیین 

 والش بر روی مسیر یخاومه -1۰-1-4

  خاومه یابد مطابق با قوانین حاکم بر آن گرایش از مسابقه، ،مسیربر روی  یدهندهمسابقهوالش  -1-1۰-1-4

والش بر  یاز قوانین حاکم بر خاومه که یمادامروی مسیر،  روالشش ب حیناجازه دارد در  دهندهمسابقه -۲-1۰-1-4

 روی مسیر وجاوز نکند، رو به پایین حرکت کند 

 سختی - Leadمسابقات  نیقوان -2-4

 مقدمه -1-۲-4
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 نوردییخ المللیینبحاکم بر مسابقا   UIAA یکمیته یعموماین قوانین باید در پیوستگی با قوانین  -1-1-۲-4

 خوانده شود 

 از پایین حمایت شود  دهندهمسابقهصعود شود و  Leadسختی باید به صور   یمسابقه یرهایسی مومام -۲-1-۲-4

و مقررا  حاکم بر مسابقا  که مطابق با قوانین  شودمیولقی  آمینموفقیتیک مسیر زمانی کامل و  -3-1-۲-4

 Quickdrawکل صحیحی به داخل کارابین آخرین به ش راطناب باید  دهندهمسابقه  سختی، صعود شود

 پایانی بگ ارد  یانداخته شود و هر دو و ر یخ خود را در نقطه

 و وروی  شرو  دهندگانمسابقهوعداد  -۲-۲-4

 در مراحل یک مسابقه ،)برای مثال: مسابقا  جام جهانی( شدهمشخصبه غیر از جاهایی که به طور ویژه  -1-۲-۲-4

، وروی  شرو  این مراحل به صور  شودمیر روی یک مسیر برگنار که ب )به جن نهایی و فوق نهایی(

  شودمیمشخص  دهندگانمسابقهبین  کشیقرعه

، شودمیمراحل یک مسابقه )به جن نهایی و فوق نهایی( که بر روی دو یا چند مسیر جداگانه برگنار در  -۲-۲-۲-4

 بین مسیرها وقسیم شوند: زیرباید به طریق  دهندگانمسابقه

به  دهندگانمسابقه، شودمیسختی یکسان برگنار  یاول مسابقه که بر روی دو یا چند مسیر با درجه یرحلهالف( در م

 گیرند؛میقرار  هاروی مسیر کشیقرعهروش 

ی ق لی به بندهردشوند؛ برای مثال وروی  میب( مراحل بعدی که روی دو یا چند مسیر با درجه سختی یکسان برگنار 

روی  4و  ۲فر و ن Aروی مسیر  3و  1به این طریق که  Bو  A یکه باید بر روی مسیرها است غیرهو  4،3،۲،1صور  

معین  کشیهقرعوروی  شرو  به وسیله  بندیگروه  در پایان این گیرندبقرار  و بقیه هم به همین صور  Bمسیر 

  شودمی

ووجه  با لتی کهحاصور  پ یرد  در  نهایینیمهی مرحلهی بندرده: وروی  شرو  باید به وروی  عکس ی نهاییمرحلهج( 

رای آن و وروی  شرو  ب شدهوقسیم هاآن، رو ه بین ی دارای رو ه یکسان بودنددهندگانمسابقه ،به بازگشت به عق 

  شودمیوعیین  کشیقرعه یمشترک به شیوه یرو ه

 نهایی مسابقه است ی مرحلهی به همان صور  یفوق نها ید( فوق نهایی: وروی  شرو  مرحله

 مسیر یمشاهده -3-۲-4

که باید بر روی  ی On-sight مسیر )به صور  گروهی( اجازه دارند دهندگانمسابقهط ق قوانین عمومی،  -1-3-۲-4

 آن والش کنند را مشاهده نمایند 

 مسیر را ندهد  یمشاهده یوواند اجازهمیدر مورد فوق نهایی، رئیس هیئت داوری  -۲-3-۲-4
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 صعود ییوهش -4-۲-4

  مشخص شود از ق لوواند بر روی مسیر والش کند می دهندهمسابقهکه هر  یمد  زمانباید ر برای هر مسی -1-4-۲-4

 که یک و ر یخ او منطقه شرو  را ورک کرده باشد  شودمیزمانی آغاز  دهندهمسابقههر والش  -۲-4-۲-4

 سؤال بندهرداز داور مانده را یباقزمان وواند می ،لح ه از زمان والشش بر روی مسیر هردر  دهندهمسابقه -3-4-۲-4

زمان صعود به پایان  هنگامی کهبرساند   دهندهمسابقهرا به اطال   ماندهیباقباید فوراً زمان  بندرده داور و کند

که ای دهندهمسابقه سنجش را صادر کند  دکند و دستور رونرا متوقف  دهندهمسابقهباید  بندردهبرسد داور 

انض اطی  هاینامهآیین) ۶ی انض اطی در بخش هامشمول شیوه سرپیچی کند بندردهاز دستور ووقف داور 

 خواهد شد  (مسابقا 

 :ر روی مسیربهنگام والش  -4-4-۲-4

ت قانونی برای الی بیندازد  آخرین وضعیبه صور  متو هاQuickdraw/کارابینطناب را در   دبای دهندهمسابقهالف( 

)بدون  ق بدون حرکت به ع شدهگرفتهآخرین گیره یا منطقه  از دهندهمسابقهاست که  موقعیتیانداختن طناب، 

والش  یاومهخوخطی از این قانون منجر به اعالم بتواند طناب را بیندازد  هر گونه  جایی هر دو و ر یخ(جابه

، بندردهپ یرد  هر گونه سرپیچی از دستور داور میصور   5-۲ جش با ووجه به بندنشده و س دهندهمسابقه

    کردخواهد  (ی انض اطی مسابقا نامهآیین) ۶انض اطی بخش  ینامهآیینرا مشمول  دهندهمسابقه

 نکند یا یخطو (الف 4-۲-4-4از بند  مادامی کهدر هر نقطه از صعودش بر روی مسیر  وواندمی دهندهمسابقهب( یک 

 ین حرکت کند بازنگردد، رو به پای ینزمبه 

ده ا خطای فنی رخ داطناب را به داخل کارابین بیندازد ام ال کرفوق (الف-۲-4-5مطابق بند دهندهمسابقهج( زمانی که 

ین  ( کارابقبه ع برگشتِ بااجازه دارد کارابین متوالی بعدی را بیندازد و سپس )در صور  لنوم  دهندهمسابقهباشد، 

 باشد  شدهانداخته نقاط حمایتی همهق لی را باز کند و دوباره بیندازد  در پایان باید 

ش الووواند دستور ووقف می بندردهداور  شود،میباعث وخطی از قوانین ایمنی  دهندهمسابقه پیشرویدر مواردی که 

 نماید   گیریدازهانرا  (یا فاصله طی شده)اروفا   ورینبیشرا صادر کند و فرد 

 اروفا  سنجش -5-۲-4

ای نقطه ین، دوروربرای ووقف وی بندردهو یا وصمیم داور  دهندهمسابقهزیر، در صور  سقوط  ۸ط ق بند  -1-5-۲-4

وعیین کرده است  المللبینطراح  مسیر کهووالی صعود  و در خ  سیربه آن رسیده است  و ر یخکه 

  شودمی گیریاندازه

 :معیارهای سنجش -۲-5-۲-4
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روفا  با مرزهای آبی مالک سنجش ا شدهمشخص یمنطقه یو شماره شدهانداخته Quickdraw آخرین :خدر ی الف(

 گیرد (میلق وع 4,۰7امتیاز  5و شماره  4شماره  Quickdraw هفتمین منطقه از پایین و بین به برای مثال)  است

 نز پایین و بیا برای مثال پانندهمین گیره  )ستگیره ا یو شماره شدهانداخته Quickdrawآخرین  :درای وولین  ب(

Quickdraw  ی دست هارهفق  گی) و ر یخ قرارگیری گیره یا محل   هردهد(میرا  5,15امتیاز  ۶و شماره  5شماره

  موثر بعدی ووس یق ل از شرو  هر مرحله از مسابقه یا استفاده المللبینپیشرو  ووس  (باید من ور شود

  شودمیمشخص  ،رقابتدر طی  دهندهمسابقه

در درون  هاخیو ر  یی معت ر هستند که یا هردو و ر یخ در منطقه و یا گیره باشند و یا یکی ازهایا گیره ( مناطقج

 ق لی ن اشد  یا گیره منطقه باشد و دیگری در منطقه و یا گیره

ن ایدر  ،ندایان برسامتفاو  به پ یا گیرهدر دو منطقه ی هاو ر یخ قرار دادنصعود خود را با ای دهندهمسابقه ( اگرد

به سمت منطقه یا  دهندهمسابقه   اگررا خواهد داد «۰۰۲/۰مث ت »ور اما با پایین یداور به وی امتیاز منطقه صور 

 ی اوبه نتیجه «۰۰1/۰مث ت »کند و در آن ثابت نشود امتیاز  لمس ا فق و ر یخ منطقه و گیره ر گیره جدید بپرد و

   شودمی اضافه

اند، از دهعود کرصمقدماوی افرادی که در والش اول وا یک اروفا  مشخص  یمرحلهدهندگان حاضر در ه( از بین مسابقه

 اند برخوردارند بهتری نس ت به افرادی که وا همان اروفا  در والش دوم صعود کرده یرو ه

 گردد میبرای صعود ووس  رئیس هیئت داوری وعیین  زمان ورینبیش -3-5-۲-4

 را لمس کنندیکدیگر شوند میو یا موقعیت استفاده  در یک گیره هنگامی کهابنارهای یخ ممکن است  نوک -4-5-۲-4

ابنارهای یخ فق    متصل شوند هابه یکدیگر یا به کرامپن ن اید یاما ابنارها ،بر روی یکدیگر قرار گیرندو یا 

 استفاده شوند  ه بازوهاو ن 1د با دستنووانمی

  کردابنارهای یخ استفاده  از ووانمی فق  با دست -5-5-۲-4

 متوقف کند  ایمنی به خاطر موارددر هر زمانی  را دهندهمسابقه وواندمی UIAAداور  یک -۶-5-۲-4

  شودمی دهندهابقهمسفوری  ی والشخاومه باعث از وجهینا  اج اری هر کدامزمین افتادن  به -7-5-۲-4

یک کمک  ،بگیرد راآخرین گیره بیندازد  در آخرین کارابینرا از آنکه طناب  ق لای دهندهمسابقهاگر  -۸-5-۲-4

  شودمیامتیاز وی محاس ه  4,۲,5,1والش وی خاومه یافته و ط ق بند  ،مصنوعی من ور شده

 پس از هر مرحله یبندرده -۶-۲-4

 شوند  یبندرده 4,۲,5,۲مطابق بند  یدبا گاندهندمسابقه ،از مسابقه هر مرحله یانپاپس از  -1-۶-۲-4

بازگشت به ق ل  روشاز  (۶-3در بند  ذکر شده خاصِ  یهابه جن حالت) یمساو یهاوجود رو ه در صور  -۲-۶-۲-4

                                           
 از مچ به پایینمترجم:  - 1
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ها مساوی بمانند، روش بازگشت به ق ل  ّاگر همچنان رو ه  شوداستفاده می یمساو یهارو هبه من ور ومین 

همسان برگنار شده  یرغ یرمسچند  یادو  یروبر  یق ل یهامرحله اگر کند به مراحل ق لی نین سرایت می

 کنندهشرکتماندند هر دو  یباقبرابر همچنان  یهارو ه   چنانچهشودمینباشد روش بازگشت به ق ل اعمال 

 اعالم خواهند شد  رو ههم

 یینوعرا  هاآن یرو ه ،شدند زمان صعود یرمس Topموفق به ای در هر مرحله کنندهشرکتچند  یااگر دو  -3-۶-۲-4

 خواهد شد  یبندرده کندور یکنندهشرکتاز  ور باالورسریع یکنندهشرکت  کردخواهد 

 کهای مسابقه یمقدماو یدر مرحله ،صوروی که نو  مسابقه به صور  خاصی مشخص نشده است در -4-۶-۲-4

آن  یبرا، اندشدهوقسیم یکسان یسختبا درجه  غیرمشابه یرمسچند  یادو  یروبر  دهندگانمسابقه

آمده در  به دست یهابا مجمو  رو ه یینها یبندرده ،یابندمینراه  ی بعدمرحلهبه  که یدهندگانمسابقه

  شودمیمحاس ه  شدهورکی  یرهایمس

مقام  کس  یبرا یمساو یهارو ه همچنانمسابقا   ی نهاییمرحلهبازگشت به ق ل در  از انجاماگر پس  -5-۶-۲-4

 یهاباز هم رو ه فوق نهایی یبرگنار شود  اگر پس از مرحله فوق نهایی یمرحله یدبا ؛شداول وجود داشته با

  یردپ می یانپاو مسابقه  شدهاعالمبرابر  کنندهشرکتبرابر وجود داشت هردو 

 هر مرحله  یبرا یهسهم -7-۲-4

 یبندرده ابتدا یدبا یعنیمطالعه شود و  4,۲,۶با مطال  بخش  یوستگیپبا  یدبا 4,۲,7بخش مطال   -1-7-۲-4

 بخش اعمال شود  یناو سپس  شدهانجام

بعد  یمرحله یبراوعداد نفرا   ییهسهماز  اندشده یرمس Topموفق به  که کنندگانیشرکتاگر وعداد  -۲-7-۲-4

 شود  یلوکم، اندکرده کس رو ه را در مرحله ق ل  ینباالور که یکارانبا ورزش یدباثابت  ییهسهم ،است کمتر

  استنفر  ۸و  1۸ ی وروبه  یینهاو  نهایییمهندر مراحل  دهندگانقهمسابحضور  یبراثابت  ییهسهم -3-7-۲-4

ثابت  ییهسهم یینهاو  نهایینیمهمراحل  یبرا : چنانچهشناور ییهسهم – یینهاو  نهایینیمه یهامرحله -4-7-۲-4

 که کنندگانیشرکتآن وعداد از  ،کردوجاوز  ینمع از وعدادگشت به ق ل بازپس از  یمساو یهابه علت رو ه

بعد  ی( به مرحلهثابت یباالیی و پایینی سهمیه یرو ه یمحاس هپس از هستند )ثابت  ییهسهمبه  وریکنند

 و 15 از کمتر ن اید به وروی  هایین و نهایینیمهوعداد نفرا  در مراحل  که است یطیشرادر  ین  ایابندمیراه 

 نفر باشد  ۶

به  بازگشت از اعمالپس  دهندهمسابقهچند  یرو ه یوساو به دلیلثابت  ییهسهم نهایی یدر مرحله اگر -5-7-۲-4

های وعداد راه یافتگان با و بدون در ن ر گرفتن رو ه یمحاس هپس از  ؛یدنماوجاوز  ینمع از وعداد ق ل

 راه خواهند یافت  ی نهاییمرحله بهبرابر  کنندگانشرکتی همه مساوی،
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ق ل از شرو   یفن یدر جلسه باید یموصم ینا: دوواند اعمال شومی کمتر یهسهمخاص  ی شراوحت  -۶-7-۲-4

 مسابقه اعالم شود  یرمددر مشور  با  یداور هیئت یسرئمسابقه ووس  

 یرمس یبر رووالش  یخاومه -۸-۲-4

 یولق ینآمیتموفق یزمان ،یرمس یک یروبر  یدهندهمسابقه : والشروی یک مسیر آمینموفقیتوالش  -1-۸-۲-4

 داشته باشد  بقتاطم باال 4,۲,۲,4با بند  کهخواهد شد 

 :کهخواهد شد  یولق ناموفق یزمان ،یرمس یک یروبر  یدهندهمسابقهروی یک مسیر: والش  ناموفقوالش  -۲-۸-۲-4

 کند؛ ( سقوطلفا

 ی مسیر فراور رود؛شدهوعییناز زمان زمان صعودش ب( 

 ؛یدنمااست استفاده  شدهاعالمممنو   که یوارهدج( هنگام صعود از هر قسمت 

 ؛هاپنل یا یوارهد یکنارو  ییباال یهااز ل ه ( استفادهد

 ؛بر مسابقا  حاکم ینقوانط ق  Quickdrawه( خطا درانداختن طناب به 

 پیدا کند؛ وماس ینزم با او ابنار یابدن  یهااز قسمت هر یکپس از آغاز صعود ( و

   یمصنوع کمکاز هرگونه  ( استفادهز

ی  Quickdraw اولین و اولین والشش پایان یابد یی مقدماومرحله در دهندهمسابقه کیکه  یصورودر  -3-۸-۲-4

والش دومش را نین  مجاز است که ؛باشد یانداختهنرا  ای که از ق ل انداخته شده است Quickdrawبعد از 

   انجام دهد

 ی زمانی مجاز مسیر انجام دهد ؛ بنابراین صعودکننده باید هر دو والشش را در بازهگرددمینزمان او متوقف 

 دهندگان در یک مرحله باید چند مسیر را صعود کنندندی هنگامی که ومامی مسابقهبرده -9-۲-4

دهندگان باید آن را صعود ی مسابقهدر حالتی که یک مرحله از مسابقه دارای چند مسیر بود که همه -1-9-۲-4

 بندی باید به این صور  باشد:کردند، ردهمی

 امتیازهای مهم: (أ

 TPامتیاز کل : 

 1R 1: رو ه مسیر 

 2R۲و ه مسیر : ر 

 امتیازهای محاس ه شده برای به دست آوردن رو ه: (ب
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 بهتر است هر اندازه که امتیاز کل کمتر باشد، رو ه 

 شود که امتیازیوجود داشت، محاس ا  ق لی با در ن ر گرفتن این نکته انجام مهای مساوی در حالتی که رو ه (ج

 ه گین رواند؛ برابر با میانیک مسیر کس  کردهی برابر بر روی دهندگانی که رو ههر کدام از مسابقه

 باشد دگان مساوی در آن مسیر میندهمسابقه

 :هامثال (د

 اند:نفر رو ه نخست را در مسیر اول کس  کرده 5: 1 مثال

 
 خواهد بود  3برابر  1به جای نفر  5ی این همه 1R یرو ه آنگاه

 د:انکس  کرده ۲ام را در مسیر 4نفر رو ه  3: ۲ مثال

 
 خواهد بود  5برابر  4نفر به جای  3ی این همه 2R یرو ه آنگاه

 سرعت   یهارقابت نیقوان -3-4

  مقدمه -1-3-4

 حاکم ینوردیخ المللیبینبر مسابقا  که  UIAA یکمیتهعمومی  ینقوانبا  یوستگیپدر  یدبا ینقوان ینا -1-1-3-4

 است مطالعه شود 

 عود شوند ص Top-ropeبه صور   یدبامسابقا  سرعت  یرهایمسم وما -۲-1-3-4

بر مسابقا  سرعت صعود شده و  حاکم ینقوان ط ق که شودمی یولق آمینموفقیت یزمانصعود  یک -3-1-3-4

  باشد کرده سنج را متوقفدستگاه زمان دهندهمسابقه

 یمنیا -۲-3-4

 یک از، یتیحمانقاط  ینااز  هر یک  یدنماجداگانه ع ور  یی حمایتنقطه دو از یدبا Top-ropeطناب  -1-۲-3-4

که با ووجه  مترمیلی Maillon Rapide 1۰ ینکاراب یکو  Quickdraw ین اسل یکبا  کهدار  یچپ ینکاراب

  شوداست وشکیل می شدهبستهبه دستورالعمل شرکت سازنده 
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  باشد یرمس یانتهاعالمت  و یازمان  کنترلدستگاه  یباال یدبا یتحمای نقطه ینآخر یریقرارگمحل  -۲-۲-3-4

ها مخالف یکدیگر شونده در جهت مخالف )دهانهپیچ یا خودقفلکارابین  ۲ ییلهوسطناب صعود باید به  -3-۲-3-4

 figure» یگره ییلهوسدهنده متصل شده و همچنین طناب صعود باید به مسابقه Harness قرار گیرد( به

of eight» یگره ییلهوسکه به ای stopper  شود ها متصل کارابینیا چس  ایمن شده است، به 

 به  ونشده  دهندهصعود مسابقه مانع یا کمکباعث  یاناًاح کهباشد ای به گونه یدبا اهیتحما قرارگیریمحل  -4-۲-3-4

 نشود منجر  یرمس یرووالشش بر  ینحدر  دهندهمسابقه یبرا یخطربروز 

 :یتحما -5-۲-3-4

 ؛شود کنترل چیحمایتدو  یلهوسبه  یدبا( هر طناب لفا

 ه نشوند دچار حادث قهدر حین مساب ابناردر صور  افتادن  او یرندبگقرار  یوارهد یرزدر  یمکاندر  یدبا چیانیتحماب( 

 جمع شوند  یرهامس یرواز  یدبا (یرهو غ یخو م Quickdraw ،ینکاراب) یاضاف ینا وجه یومام -۶-۲-3-4

 پرویحواسبرخورد نداشته و موج   یکدیگربا  دهندگانمسابقه کهشوند  یطراحای به گونه یدبا یرهامس -7-۲-3-4

 نشوند  یکدیگر از حدبیش 

 مسابقا  یرهایسم -3-3-4

 :نهایی یمرحلهو  یمقدماومراحل  که یصورودر  -1-3-3-4

 مشابه باشند  یدباهردو مرحله  یرهایمس :روز برگنار شوند یکدر الف( 

 دهندگانمسابقهه باین مورد باید از ق ل   باشند متفاو  یکموواند می یرهامسمتفاو  برگنار شوند:  یدر روزهاب( 

  اطال  داده شود

  متر است 1۸وا  1۲ یرهمسمتر و مسابقا  دو  ۲5وا  1۸ ینب یرهمس وکسابقا  سرعت اروفا  در م -۲-3-3-4

 زمان صعود -4-3-4

 :است گیریاندازهقابل  هابا این روشزمان صعود  -1-4-3-4

والش  هر را در اییهر خطقادر باشد  یدبا سنجزمان ین  ایهثان ۰1/۰با دقت  یکیالکترون - یکیمکان سنجزمان یک( لفا

بودن  هیرو مسد)در صور   کنندهشرکتهر دو  یبرا یدبا سنجزمان یک یبرا مشکل یجادا  در صور  یدنماث ت 

ادامه والش  یراب( یهثان ۰۲/۰با دقت  یدست هایسنجزمان) یدست سنجزماناز  یدن ا  اعالم شود ی فنیحادثه مسابقه(

  کرداستفاده 
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 مهر کدا که یمککو دو داور  بندردهداور  یکبا  یرمسر ه شودمیاستفاده  یدست سنجزمان اگر ازدستی:  سنجزمان( ب

و  بندرده ووس  داور آمین مسیر()در صور  صعود موفقیت دهندهمسابقه   زمانشود یریگزماندارند  سنجزمان یک

  شودمی ث ت هازمان گیری ازیانگینمبا  آشکار یپس از کسر خطاها

 یرمس یک کاملصعود  -5-3-4

 یدهرس یانپابه  4,3,1,3بخش  ینقوان وحت که شودمی یولق آمینموفقیت یودصع: آمینموفقیتصعود  -1-5-3-4

  باشد

 :یفتدباوفاق  یرز یخطاهااز  یکی کهشود مین یولق کامل دهندهمسابقه یک هنگامی صعودصعود ناموفق:  -۲-5-3-4

یین مصداق وع  است ثانیه 1جدا شدن از دیواره)معلق شدن در هوا( برای بیش از به معنی « سقوط»؛ کند ( سقوطلفا

 شود  وعیین می سقوط نس ت به وصمیم داور

اوری مشخص زمانی که رئیس هیئت دثانیه و یا  ۶۰که ع ار  است از  ی مسیرشدهزمان وعیین اززمان صعودش ب( 

 فراور رود؛ کندمی

 پیدا کند؛ وماس ینبا زم او ابنار یابدن  یهاپس از آغاز صعود هر یک از قسمت( ج

  ؛یمصنوع کمکاز هرگونه  ( استفادهد

 ؛ودمروک  شرا در یک رویداد  استار  یخطامین دوه( 

  وعیین کرده است رئیس هیئت داوری ی کهصعود مجاز حداکثر زمان ازفراور رفتن و( 

 یرهمس وکمسابقا  سرعت  -۶-3-4

 شرو  ی وروو  کنندگانشرکتوعداد  -1-۶-3-4

 برگنار گردد  دو مرحلهدر  یدبامسابقا   ،باشد وجود داشته کنندهشرکت 1۶از  یشب اگر -1-1-۶-3-4

 واهد بود خ کشیقرعهبر اساس  ی مقدماویمرحلهدر  کنندگانشرکتشرو   ی ورو -۲-1-۶-3-4

ی مرحلهشرو  در  ی ورو  کنندراه پیدا می ی نهاییمرحله به ی بروردهندهمسابقه 1۶ :ی نهاییمرحله -3-1-۶-3-4

 خواهد بود  ی مقدماویمرحله یبندرده عکس ،نهایی

 یرمس یمشاهده صعود و یشمان -۲-۶-3-4

  یردبگ  صور یرمس یمشاهده سپسشود و  صعود یالمللینبپیشرو  یک یاووس  طراح و  یدبا یرمس -1-۲-۶-3-4

 صعود ییوهش -3-۶-3-4
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 یردبگدر حالت آغاز صعود قرار  یدبا کنندهشرکت هر یرمسبرای شرو   بندرده ووس  داور یفراخوانبا  -1-3-۶-3-4

 باشد  ینزم یرواز پاها  یکی حداقل یدباصور   ینادر  که

 وأییدپس از   «؟آماده» :پرسدمی بندداور رده گیرد،قرار می شرو  یتموقعدر  دهندهزمانی که مسابقه -۲-3-۶-3-4

 یعالمت( با یهثان ۲-1) کوواه مکث یکو پس از  «حاضر» کنداعالم  یدبا بندرده ، داوردهندهمسابقه ووس 

اعالم  یدست سنجزماناز  استفادهدر صور   یاو  را بدهدعالمت آغاز  (یهثان ۲/۰وا  1/۰ ینب) کوواهواضح و 

  «رو» :کند

 یاعتراض یچه  کندر آغاز یمس یرو را خودوالش  دیبا دهندهمسابقه ،شرو  عالمت یاپس از دستور  -3-3-۶-3-4

به وضوح  دهندهمسابقه «؟هدآما» سؤالدر هنگام  که ینانس ت به دستور شرو  مورد ق ول نخواهد بود مگر 

 د باش کرده یآمادگاعالم عدم 

 پس از هر مرحله از مسابقه یبندرده -4-۶-3-4

 دهندهمسابقهشوند   یبندردهزمانشان  بر اساس یدبا دهندگان، مسابقهاز مسابقه هر مرحلهپس از  -1-4-۶-3-4

 گیرد میور قرار ندک یدهندهمسابقه از باالور وریعسر

 خواهند شد  یبندردهبه وا انتها صعود کنند، را  یرمسموفق شدند  که یورزشکارانونها آن  -۲-4-۶-3-4

پس از  گر  افوق نهایی برگنار گردد یدباوجود داشته باشد  یوساومقام اول  کس  یبرا : اگرفوق نهایی -3-4-۶-3-4

 یانپاو مسابقه  شدهیمعرفبرابر  دهندهمسابقههر دو  ،باشد داشتهوجود  یمساو یدو رو ه باز هم نهاییفوق

  یردپ می

 باشد()که به وروی  می دو والش دهندگان، مسابقه(ی مقدماویمرحله) هامرحله از رقابت یناولدر  -4-4-۶-3-4

 ییجهنت ین  بهترالش دوم مانند والش اول استشرو  و ی ورو  شودمیمشخص  کشیقرعهبا  کهدارند 

  شودمیمن ور  ی نهاییمرحله یبراوالش 

و سوم مانند والش  والش دوم شرو  ی ورواجازه سه والش دارد   دهندههر مسابقه نهایی یمرحله در -5-4-۶-3-4

 اول است 

هد شد  افرادی که ی نهایی لحاظ خواها، ونها بهترین امتیاز مرحلهی فینالیستبه من ور وعیین رو ه -۶-4-۶-3-4

بندی ایشان ی مقدماوی آنان به من ور رو هی مرحلهاند، بهترین رو هی نهایی راه پیدا نکردهبه مرحله

 گردد استفاده می

 سرعت دوگانه یهاقابتر -7-3-4

 :باشد یرزشامل مراحل  یدباسرعت  یهارقابت -1-7-3-4

 ؛ی مقدماویمرحله( لفا
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 ؛نهاییی نیمهمرحله( ب

 باشد  یینهاو  نهایینیمهو  یینهاچهارم  یکوواند شامل مراحل می که نهایی یمرحله (ج

 باشد  یسختو  یژگیو ،مشابه از ن ر طول کامالً  یرمسدو  یدارا یدبامسابقا  سرعت دوگانه  -۲-7-3-4

 یبندردهشرو  و  ی وروو  کنندگانشرکتوعداد  -3-7-3-4
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  شودمی یبندرده یرمسآمده بر هردو  به دستمجمو  زمان  به واسطه دهندهمسابقههر  -1-3-7-3-4

( را 1)یا  A یرمس یدهندهمسابقه   هرشودمیمشخص  کشیقرعهشرو  با  ی ورو :ی مقدماویمرحله -۲-3-7-3-4

  کردصعود خواهد  ینن( را ۲)یا  B یرمس آمینموفقیتو پس از صعود  کردهصعود 

اول  یرمسموفق به صعود  دهندهمسابقهچنانچه  ی مقدماویمرحله : دربندیرده -ی مقدماویمرحله -3-3-7-3-4

 (یجهنت کس   )بدون گیردیمقرار  یبندرده یگاهجا ینآخرو در  شدهح ف ؛نشود

دوم  یرمسموفق به صعود ای دهندهمسابقه چنانچه ی مقدماویمرحلهدر  :بندیرده -ی مقدماویمرحله -4-3-7-3-4

به عنوان   )گیردیمقرار  اند،ها را صعود کردهافرادی که مسیرپس از  یگاهجا ینآخرو در  شدهح فنشود 

 گیرد بندی قرار میاین فرد دارای نتیجه است و در رده نفر آخر( 

 :کنندگانشرکتوعداد  - یینهاو  نهایینیمهمراحل  -5-3-7-3-4

به  دهندهمسابقه 1۶ ، آنگاهباشند یشترب یانفر  1۶ ی مقدماویمرحلهدر  دهندگانمسابقهوعداد  هنگامی که( لفا

  نهایی یمرحلهنفر به  ۸و  یافتراه خواهند  نهاییی نیمهمرحله

ی مرحلهبه  دهندهمسابقه ۸ ، آنگاهنفر باشد 1۶ کمتر از ی مقدماویمرحلهدر  دهندگانمسابقهوعداد  هنگامی کهب( 

 خواهند رفت  نهایی

 یرمسهردو  یروآورده بر  به دست هایزمانبا ووجه به  دهندههر مسابقه :نهاییی نیمهمرحله -۶-3-7-3-4

 خواهد شد  یبندرده

 خواهد بود   ی مقدماویمرحله مشابه نهاییی نیمهمرحلهشرو  در  ی ورو :نهاییی نیمهرحلهم -7-3-7-3-4

نشود آنگاه  یرهامساز  یکی کاملموفق به صعود ای دهندهمسابقهاگر  :یبندرده - نهاییی نیمهمرحله -۸-3-7-3-4

  او با ووجه به یردگیمقرار  نداشده یرهامس کاملصعود موفق به  که یانکسپس از  یگاهجا ینآخردر  یو

  شودمی یبندردهاست  شده یرمسموفق به صعود هر دو  که یانکسپس از  ی مقدماویمرحله یبندرده

 که ییهازمان مجمو  کهاست  مراحل ح فیمرحله شامل مجموعه  ینا :ی نهاییمرحله -9-3-7-3-4

بازندگان در  یکل ییجهنت  از اهمیت برخوردار است اندآوردهبه دست  یرمسهردو  یروبر  دهندگانمسابقه

  به دست خواهد آمد( با ووجه به زمان صعودشان ۸وا  5 یهامکان) یینها چهارم یک

و  نهاییی نیمهمرحله یینها یبندرده بر اساس یدبا ی نهاییمرحلهاول  یمرحله درشرو   ی ورو -1۰-3-7-3-4

 :باشد یرزمطابق با جدول 

 )یک چهارم نهایی ح فی( دهندهمسابقه ۸: طرح

 ۸با  1   :اولدور 

 5با  4   :دور دوم

 7با  ۲  :دور سوم
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 ۶با  3  :دور چهارم

 آید:ی ایشان به دست میشدهشود و با زمان کس ها وشکیل مینهایی ح فی( از برندهدو جفت زیر )نیمه

 4با  1 دور اول: 

  3با  ۲  دور دوم:

 آید نهایی به دست میهای نیمهدور نهایی ح فی از برنده

 دهند ام مسابقه می4ام و 3برای کس  مقام  نهاییی نیمهمرحله هایبازنده اول: دور 

 دهند ام مسابقه می۲برای کس  مقام اول و  نهاییی نیمهمرحله هایبرنده  دور دوم:

 ی نهاییمرحله نمای

 
 :ی نهاییمرحلهدر  یرمس یک کردندر ومام  یتموفق عدم -11-3-7-3-4

و  شدهح ف ،نشود یرهامساز  هر کدام کاملصعود موفق به  یادهندهاگر مسابقه :نهایینیمهنهایی و  مراحل( لفا

 یرهردو مسموفق به کامل کردن  دهندهمسابقهاما اگر هردو   اعالم خواهد شدمرحله  آن یبرنده یگرد یدهندهمسابقه

 برگنار شود  دوباره بالفاصله بایدنشوند آن مرحله 

  وکرار شود یدباوا مشخص شدن برنده  ، این مرحلهمسابقه چهارم سوم و یهارو ه یینوع یبرا( ب
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 کردنمشخص  یبرامرحله  ینانشدند بالفاصله  یرمس کردن کاملموفق به  دهندهمسابقههر دو  : اگری نهاییمرحله ج(

 شود  وکرار یدبانفر برور 

شوند بندی مینهاییشان رو ه ق نتایج نیمهدهنده سقوط کنند، ایشان بر ط: اگر هردو مسابقهیک چهارم نهاییمرحله  د(

 گیرد نهایی قرار میی چهارم نیمهبه عنوان رو ه ،ی )از ن ر زمان( هر جفتو بهترین بازنده

 :برابر یهانفرا  با رو ه -1۲-3-7-3-4

 یآخر برا یهسهم کس در  دهندگانمسابقه یوساوبه علت  ی مقدماویمرحله یانپااگر در  :ی مقدماویمرحله( لفا

ی مرحلهبه  کدامیچه این صور در  ؛شد یشتربثابت  ییهسهماز  دهندگانمسابقهوعداد  ،ی نهاییمرحلهبه  یابیهرا

 خواهند شد  یبندرده یمساو هاییگاهجاو در  کردنخواهند  یداپراه  نهایی

برنده  یینوع یبراابر شدند بر کنندهشرکتدو  یینهاو  نهایینیمه مراحلدر  ی نهاییمرحله در : اگری نهاییمرحله( ب

 برابر برگنار شود  دهندهمسابقهدو  ینب یاضافمرحله  یک باید

با ووجه  یدبامرحله  آن ی، برندهشدند برابر یکدیگربا  یگرید یمرحله در هر دهندهمسابقهاگر دو  :ی نهاییمرحلهج( 

از مرحله  یناول یبرا) نهاییی نیمهمرحلهیجشان در با ووجه به نتا یا ی نهاییمرحله یِق ل یدورهادر  هاآن یجنتابه 

 شود  یینوع (ی نهاییمرحله

پس از  یماًمستق باید (هارقابت ازمرحله  در هر دهندهمسابقههر  هایزمانو  یبندرده) یهاولاطالعا   -13-3-7-3-4

 برسد: یانمربو  یانوماشاچبه اطال   یجنتا یینوع

 یا (پرده)وابلو یا  یکیالکتری نمایش هاصفحهالف( 

 وابلو یرساناطال  یپوسترها، موجود ن ود )الف(اگر ب(

 گنارش شود  مراحل یومامدر  دهندهمسابقهآمده ووس   به دست هایزمانبا  یدبا یکل یجتان -14-3-7-3-4

 یرمس یصعود و مشاهده یشمان -4-7-3-4

 یقهدقشش  ییشینهببا مد  زمان صعود  یالمللبینیک پیشرو  یاووس  سرطراح  یدبا A یرمس -1-4-7-3-4

 داده شود  شینما

  شودمیداده  یشنما به همان روش B یرمس 4,3,7,4,1از بالفاصله بعد  -۲-4-7-3-4

 صعود ییوهش -5-7-3-4
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، یر فراخواندمسوالشش بر روی شرو   را به من ور  دهندهمسابقه بندردهداور پس از این که  -1-5-7-3-4

  دیربگ قرار است ینزم یبر روپا  یکشامل قرار گرفتن حداقل  که باشآمادهحالت به  دهندهمسابقه

 ( آغاز کند 1) Aبهتری کس  کرده است، باید صعودش را بر مسیر  یای که رو هدهندهمسابقه -۲-5-7-3-4

پس از   «؟آماده» :پرسدمی بندداور رده گیرند،قرار می شرو  یتموقعدر  دهندهمسابقههردو زمانی که  -3-5-7-3-4

( یهثان ۲-1) کوواه مکث کیو پس از  «حاضر»کند اعالم  یدبا بنددهنده، داور ردهمسابقههردو  وأیید ووس 

 سنجزماناز  استفادهدر صور   یاو  را بدهدعالمت آغاز  (یهثان ۲/۰وا  1/۰ ینب) کوواهواضح و  یعالمتبا 

  «رو» :کنداعالم  یدست

 فاصله باشد  یکبه  دهندهمسابقهاز هردو  یدباعالمت آغازگر  یتموقع -4-5-7-3-4

 یاعتراض یچه  کندآغاز  یرمس یرو را خودوالش  یدبا دهندهمسابقههر  ،شرو  عالمت یاپس از دستور  -5-5-7-3-4

به وضوح  دهندهمسابقه «؟آماده» سؤالدر هنگام  ینکهانس ت به دستور شرو  مورد ق ول نخواهد بود مگر 

 باشد  کرده یآمادگاعالم عدم 

 دقیقه باشد  5حداقل باید  مراحلی زمانی بین فاصله -۶-5-7-3-4

 و به صور  دینامیک حمایت شود  چیحمایت ۲ی دهنده باید به وسیلههر مسابقه -7-5-7-3-4

 ی ثابت انجام شود چی انجام شود و ن اید بر روی نقطهحمایت باید بر روی فرد حمایت -۸-5-7-3-4

  سختی - Boulderingوانین مسابقات ق -4-4

 مقدمه -1-4-4

 حاکم نوردییخ المللیبینبر مسابقا   که UIAA یکمیتهعمومی  ینقوانبا  یوستگیپدر  یدبا ینقوان ینا -1-1-4-4

 ود است مطالعه ش

صعود  از طناببدون استفاده  یاشود و  صعود Top-ropeبه صور   یا یدبا Boulderingمسابقا  ی همه -۲-1-4-4

 شوند می

بر مسابقا  بولدر صعود شده باشد و  حاکم ینقوان ط ق که شودمی یولق آمینموفقیت یزمانصعود  یک -3-1-4-4

 باشد کردهرا لمس  یانیپانقطه  و ر یخبا هردو  دهندهمسابقه

 شرو  ی وروو  کنندگانشرکتوعداد  -۲-4-4

 یادر مرحله، (یجهانجام  یهامثال رقابت یبراباشد ) شدهوعیین یگریدشرو   ی ورو که یمواردجن در  -1-۲-4-4

 شودمیبرگنار  بلدرهاگروه از  یک یروبر  که( ی فوق نهاییمرحلهو  نهایی یمرحلهبه جن ) هااز رقابت
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  گیردجام میکشی انقرعهشرو  بر اساس  ی ورو( حداقل دو)

 یرهامساز  دو گروهاز  یشترب یادو  یروبر  ( مسابقا فوق نهایی و نهایی یمرحله)به جن  که یمراحلدر  -۲-۲-4-4

 اساس است  یناشرو  بر  ی ورو شودمی برگنار

 یلهوس به یدبا دهندگانمسابقه یردبگمشابه از ن ر سختی صور   یرمسدو  یرومرحله از مسابقا  بر  یناول ( اگرلفا

 شوند  یموقس یرهامس ینا ینب کشیرعهق

  به صور دهندگانمسابقه شودمیسختی یا بیشتر برگنار  از ن رمراحل بعدی که بر روی دو مسیر مشابه  ( درب

 ی ورو ینبه ا ،ی ق لمرحله 4و  3، ۲، 1 یهارو همثال  یبرا  خواهند شد یموقسمرحله ق ل  یجهنتبه  با ووجه یوناوب

 ینااز    بعدگیرندباشند قرار می B یرمس یرو 4و  ۲نفرا   و A یرمس یرو 3و  1نفرا   که Bو  A یرهایمس ینب

 مشخص خواهد شد  کشیقرعهشرو  با  ی ورو بندیوقسیم

 باز هم پس از بازگشت به ق ل   اگراست نهاییی نیمهمرحله معکوسشرو  بر اساس  ی ورو: ی نهاییمرحله( ج

  شودمیشرو  مشخص  ی برور وروی هارو ه ینب کشیقرعهشته باشد بر اساس برابر وجود دا یهارو ه

 است  ی نهاییمرحلهمرحله مطابق با  یناشرو  در  ی ورو :ی فوق نهاییمرحله( د

 یرمسمشاهده  -3-4-4

 یرهاییمس (On-sight) یداریداجازه دارند گروهی به صور   دهندگانمسابقه یعموم ینقوانبا ووجه به  -1-3-4-4

  کنندمیرا مشاهده  کنندمیوالش  هاآن یروبر  که

 را ق ل از صعود ندهد  یرمسوواند اجازه مشاهده می یداور یئته یسرئ ی فوق نهاییمرحلهدر مرحله  -۲-3-4-4

 روش صعود  -4-4-4

جهت  یزمان  )اختصاص داده شود دهندهمسابقههر  یبرا شدهوعیین یشپزمان از  یک باید یرمسهر  یبرا -1-4-4-4

 (ینولهاآمدن از  یرونب

  شودمی یینوع یداور یئته یسرئ : ووس ن صعودزما -۲-4-4-4

را از نقطه شرو  برداشته و  و ر یخ دهندهمسابقهشرو  زمان  بعد ازو  شودیمبلند اعالم  ییصدازمان با  -3-4-4-4

  کندمیمسابقه را آغاز 

 یازدهیامت -5-4-4

 دهندههمسابقبر ووقف  یم ن بندردهاعالم داور  یادر صور  سقوط شخص و  ۸بند  ینقوانبا ووجه به  -1-5-4-4

به  یرمس که یصورودر  یا کند یداپ یدسترسخود به آن  یخقادر بوده با و ر  یو کهای نقطه ینباالور
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و  یرمس یرساست در خ   یدهرسبه آن  و ر یخبا  کهای نقطه یندوروردر سقف باشد  یاو   Traverseشکل

ه یا سنجش منطق مالک  شودمی در ن ر گرفته یو یازامتاست  کرده ینمع المللبینپیشرو  که یریمسدر 

از  یکی یاباشد و  شدهمشخص یه یا گیرهمنطقوارد  و ر یخهر دو  که یصورو   دراست شدهمشخص یگیره

 است  وأییدق لی ن اشد، آن قسمت مورد  یه یا گیرهمنطقو دیگری در  ه یا گیرهمنطقدر  هاو ر یخ

 پس از هر مرحله  یبندرده -۶-4-4

 است  یازامت هنار ارزش مطلق یداراامتیاز انتهای مسیر  یازهاندهر منطقه به همان  -1-۶-4-4

  اندیدهرسبه آن منطقه  که یورزشکارانمطلق آن وقسیم بر وعداد  باارزشارزش موثر هر منطقه برابر است  -۲-۶-4-4

 مجمو  ارزش موثر هر منطقه است  یرمسدر هر  صعودکنندههر  یبرا یجهنت -3-۶-4-4

 یازامت ینباالوربه  یدنرس یبرا هاوالشیکسان بودند وعداد امتیاز  یدارا یشترب یا ورزشکاردو  اگر -4-۶-4-4

است   کننده یینوع یو یبندرده یبراشوند ( میناروفا  من ور  ورینبیشبه  یدنرس بعد از یهایوالش)

  شودمی یبندردهبهتر  یگاهجادر  کمتربا وعداد والش  دهندهمسابقه

 هر مرحله یبرا یهسهم -7-4-4

انجام شود  یبندرده یدباابتدا  که یمعن ینبد  مطالعه شود 4,4,۶قسمت با  گییوستپدر  یدبا 4,4,7 قسمت -1-7-4-4

 بخش اعمال شود  یناو سپس 

 ی بعدمرحله یبرا یهسهماز  اندشده یرمس کردن Topموفق به  که کنندگانیشرکتوعداد  هنگامی که -۲-7-4-4

  شودمیاستفاده  ندگانکنشرکت یگرداز  یبندرده ینبهتر ی وروبه  یهسهموعداد  کردنپر  ی، برااست کمتر

 نفر خواهد بود  ۸و  1۸ ی وروبه  یینهاو  نهاییی نیمهمرحلهبه  یافتهراه کنندگانشرکت ی ثابتسهمیه -3-7-4-4

و  نهاییی نیمهمرحلهبه  یافتهراه دهندگانمسابقهوعداد  : اگرشناور یهسهم-یینهاو  نهاییی نیمهمرحله -4-7-4-4

 ورینیکنندصور   یناد در وش یشترببعد از برگشت به ق ل  ،یههمساز وعداد  یمساو یهارو ه به علت نهایی

ی مرحلهبه  (ی ثابتسهمیه یو پایینیی باال یهابا محاس ه رو ه) ی ثابتسهمیهبه  کنندگانشرکتوعداد 

نفر  ۶نفر و  15از  کمتر یدن ا ی وروبه  یینهاو  نهایینیمهمراحل  که ی شرا یناوحت  کنندمی یداپراه  بعد

 شود 

پس از بازگشت  یمساو یجهنتبه علت  ی نهاییمرحلهواجد شرای  برای  کنندگانشرکتوعداد  هنگامی که -5-7-4-4

وعداد  این صور شد در  یشترب ی ثابتسهمیهاز باال و پایین از  یازا امتپس از مجمو   ینهمچن و به ق ل

  یابندمیراه  ی بعدمرحله به یشترب یهسهممطابق با  کنندگانشرکت

و ق ل از مسابقه  یفندر جلسه  یدبا گیریوصمیم ینا  شودمیاعمال  ورکوچک یهسهمخاص  ی شرا حتو -۶-7-4-4
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 به اطال  سرپرستان برسد 

 یرمس یرووالش بر  یک یانپا -۸-4-4

به  یخبا هر دو و ر  دهندهمسابقه که شودمی یولق آمینموفقیت یوالش: روی مسیر بر آمینموفقیتوالش  -1-۸-4-4

  باشد یدهرس یرمس یانپا

 مسیر: والش ناموفق خواهد بود اگر: یبر رو ناموفقوالش  -۲-۸-4-4

 ( سقوطلفا

 نرسد یانپاوالش به ، مسیر مجاز صعودب( در زمان 

 مسیر یشدهوعیینحد  فراور ازدیواره  هر سطحاز  ( استفادهج 

 یوارهد یباالصفحا  و  یهال ه ،یکنار یهااز ل ه ( استفادهد

 (ی محل قرارگیری پیچ گیرهحفره مثالبرای ) یمصنوع کمکه( استفاده از 
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 المللیبین يهارقابت -5

 یجهانمسابقات جام  -1-5

 مقدمه  -1-1-5

 شود  برگنار ههر سال یدبا یجهانجام  المللیبینمجموعه مسابقا   UIAA نامهاساسط ق  -1-1-1-5

 برساند  ی وصوسال به  یکرا در  یجهانجام  یمسابقه (1۰) ده حداکثروواند وا میسازمان  ینا -۲-1-1-5

زنان و مردان است   یشامل هر دو دسته ،رساندمی ی وصوبه  UIAA کهرا  یجهاناز مسابقا  جام  یک هر -3-1-1-5

  یستندنمسابقا   ینادر  شرکتسال سن دارند مجاز به  1۶ یرز که یافراد

 بولدر و سرعت باشد  یاو  یسخت یهایشگراوواند شامل می یجهانهر مسابقه جام  -4-1-1-5

زمان  حداکثر  روز شرو  جمعه است(شوند )هفته برگنار  یانپا معمول در ه طوربباید  یجهانمسابقا  جام  -5-1-1-5

 ووان مسابقه را در دومی برگنارکننده ی انیپشتبا  ممکنصور     دراستروز  (3) مسابقه سه یک یبرگنار

  کردروز هم برگنار  (۲)

  شودیمجام جهانی به برندگان زن و مرد نشان پیروزی اهدا  هر مسابقهدر پایان  -۶-1-1-5

 ینقوان ط ق ( کهیدهندگانمسابقه)ای دهندهمسابقهبه  یانهسالمسابقه از مجمو  مسابقا   ینآخر یانپادر  -7-1-1-5

  شودجاینه داده می اندنموده کس را  یازامت ینباالور

جام  یینهجا( )زنان و مردان دستههر دو  یبرنده ، بهیجهاناز مجموعه مسابقا  جام  هر یک یانپا در -۸-1-1-5

 ینیجوا نین اندکرده کس اول وا سوم را  یهارو ه که یدهندگانمسابقهبه  براینعالوه  شودمیاهدا  یجهان

  شودمیاعطا 

  شودمیاعطا  ینیجوا یسختسرعت/ یشدهورکی به برندگان مسابقا   بر آنعالوه  -9-1-1-5

 Bouldering یسختو  Lead یسخت یهارقابت -۲-1-5

 :است یرزشامل موارد  Bouldering یسختو  Lead یسختی هارقابت ینااز  یکهر  -1-۲-1-5

وهی از همسان )گر یرغ یاهمسان  یرمسسه  یادو  ،)گروهی از مسیرها( وک یک یرو که ی مقدماویمرحله( الف

 تهداش مشابه ییژگو و یکسان فنی یاز ن ر درجه یدبا یستندنهمسان  یرهامس که یصورو   درگیردیانجام م مسیرها(

 باشند 

برگنار  یرهامس از یگروه یاو  یسرم یک یروبر  که - ی فوق نهاییمرحلهدر صور  لنوم( و ) یینهاو  نهایینیمهب( 

  شودمی
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  شودمیبرگنار  یینهاو  نهایینیمهنفر باشند ونها مراحل  1۸از  کمتر کنندگانشرکت که یصوروج( در 

 سرعت -3-1-5

موارد  شامل کهو  مسابقا  برگنار شود ن ینابر  حاکم ینقوان هببا ووجه  بایدسرعت  یهااز رقابت هر یک -1-3-1-5

 زیر است:

 یح ف ( مرحلهلفا

 ی نهاییمرحلهب( 

 یجهاندر مسابقا  جام  کنندههر شرکتبه دست آمده ووس   یازامت -4-1-5

 در هردو ،اندشده بندیرو ه نهایینیمه یمرحله در که ندگانیدهمسابقهبه  هااز رقابت یکهر  یانپادر  -1-4-1-5

  گیردیموعلق  یازا امت ینادسته زنان و مردان 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 5 وششمبیست 10 ویکمبیست 20 شانزدهم 31 یازدهم 47 ششم 100 اوّل

 4 وهفتمبیست 9 ودومبیست 1۸ هفدهم 2۸ دوازدهم 43 هفتم ۸0 دوم

 3 وهشتمبیست ۸ وسومبیست 1۶ هجدهم 2۶ سیزدهم 40 هشتم ۶5 سوم

 2 ونهمبیست 7 وچهارمبیست 14 نوزدهم 24 چهاردهم 37 نهم 55 چهارم

 1 امسی ۶ وپنجمبیست 12 بیستم 22 پانزدهم 34 دهم 51 پنجم

 آمده به دست یازا امت یمحاس ه -5-1-5

   درجمع شوند یکدیگر با 5,1,5,۲با ووجه به بند  یدبا ،یجهانپس از هر مسابقه جام  شدهداده یازا امت -1-5-1-5

 یننول ی وروبه  دهندگانو مسابقه شدهمحاس ه مجدداً یدبا یازا امت مجمو  یجهانجام  یهر مسابقه یانپا

پس از هر  یدبا و سرعت Boulder ی،سخت (WCR)جام جهانی  یبندرده  شوندمی یبندرده یازشانامت

 منتشر شود  یجهانم جا یسابقهم

محاس ه  یرزبه صور   کند کس وواند می یجهانجام  یبندرده یبرا دهندهمسابقه کی که یازیامت حداکثر -۲-5-1-5

  شودمی

  شودمیبهتر محاس ه  ییجهنت 7 ،مسابقه برگنار شود 1۰ یا 9 که یصورو ( درلفا

  شودمیبهتر محاس ه  ییجهنت ۶ ،مسابقه برگنار شود ۸ که یصوروب( در 

  شودمیبهتر محاس ه  ییجهنت 5 ،ار شودمسابقه برگن 7 یا ۶ که یصوروج( در 

  شودمیمحاس ه  یجنتای همه، برگنار شود کمتر یامسابقه  5 که یصورود( در 

 نخست یدر رده یمساودر صور   شدهداده یازامت -۶-1-5
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دو  ،یجهانجام  ی قهرمانیمسابقه ینآخراگر پس از ی اول: دهنده برای کس  رو هوساوی بین دو مسابقه -1-۶-1-5

 یانفراد ی، رو هیوساو ینامن ور برطرف نمودن  ، بهشدند یمساوهم  مقام اول با کس در  ندهدهمسابقه

)یعنی  شودمیانجام  یسهمقا اندپرداختهبه رقابت  یکدیگربا  یماًمستق که ییهادر مسابقه دهندگانمسابقه ینا

 کار یناپس از    اگراندمسابقه داده  دهنده با همشده در مسابقاوی که این دو مسابقهای بهتر کس  ّوعداد رو ه

اعالم  مشترک اولمقام  یکو  شدهاعالمبرابر  کنندهشرکتصور  هردو  یناهمچنان وجود داشت در  یساوو

   شودمی

 هاهای ملی یا فدراسیونی نهادبه وسیله دهندگانمسابقه نامث ت -7-1-5

در فرم  ی مرو  یک مسابقههای در هر یک از گرایش خود دهندگانمسابقه نامث تمجاز به  هر کشور -1-7-1-5

 :استسهمیه زیر  ط ق UIAA یکمیته یرسم امنث ت

 نفر مردان ۸نفر زنان و  ۸ :مینبانبه جن  - یمل یمو یهسهم( لفا

 نفر مردان 1۶زنان و  نفر 1۶ :مینبان – یمل یمو یهسهم( ب

 سال گ شته یجهانجام  ا مسابق ورکی ی بندیرده یبرنده :یاضاف یهسهم

 طور ینهمو  UIAAشرو  مسابقا  به  از ق ل روز ۲۰از  یرورد ید اندر مسابقا   یرشپ  یهابرگه یومام -۲-7-1-5

 شود  یموسلمسابقا   مینبان

های ملیشان وجاوز نکنند، دهندگان باید ووس  فدراسیون ملیتشان به نحوی که از محدودیتمسابقه -3-7-1-5

مانی ملی یا ی قهری ملیشان فراور رود، باید مسابقهی ورزشکاران از سهمیهنام شوند  اگر سهمیهث ت

ها باید به من ور شرکت در مسابقا  جام جهانی انتخاب شوند  اگر مسابقا  جام ملی برگنار شود و بهترین

های ملی به صور  مساوی بین ی ملی بین فدراسیونسهمیهجام ملی یا قهرمانی برگنار نشود، 

 شود های هر فدراسیون وقسیم میدهندهمسابقه

ملی وجود ندارد، ورزشکاران مجازند که به طور مستقیم درخواست خود را با در شرایطی که فدراسیون  -4-7-1-5

UIدفتر  AA ی ملیشان وجاوز کنند در میان بگ ارند؛ اما ن اید از سهمیه 

و فدراسیون مینبان  UIAAی ی ویم خود را با اطال  کمیتهوواند سهمیهنهاد، فدراسیون یا ویم خصوصی می -5-7-1-5

 UIAAی در شرای  خاص، ناظر کمیته ه شرو  مسابقا  جام جهانی، وغییر دهد ساعت مانده ب 4۸وا ق ل از 

شده برای مسابقا  جام جهانی، اجازه دارد م تنی بر حسن قضاو  خود، استثناء برای این مورد قائل منصوب

 نهایی است  UIAAی شود  این وصمیم ناظر کمیته

 در هر مرحله از مسابقه کنندگانشرکت یهسهم -۸-1-5
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 :Boulder سختی یاو  Lead   سختیمسابقا -1-۸-1-5

 ی مقدماویمرحله در شرکت یبرا ووانندمیمسابقا  آزاد  نفر برور (1۰) مسابقا  هر ده یناآزاد: در  مسابقا ( لفا

ی مرحله یرمسهر  یبرا شودمیبرگنار  یرمسدو  یرومسابقه بر  که یصورو   درکنند نامث تمسابقا  جام جهانی 

  کنند نامث تووانند می نفر برور 5 مقدماوی

 بود  خواهدنفر  ۸و  1۸ ی وروبه  یینهاو  نهایینیمهمراحل  یبرا ی ثابتسهمیهب( 

به  و نهایی نهاییی نیمهمرحلهبه  یافتهراه دهندگانمسابقهوعداد  : اگریینهاو  نهاییی نیمهمرحله -شناور  یهسهمج( 

 وعداد ورینیکنندصور   ینادر  ؛شود از حد یشبگشت به ق ل ازب ، بعد ازیهسهماز وعداد  یمساو یهارو ه علت

 دایپراه  ی بعدمرحلهبه  (ی ثابتسهمیهی باالیی و پایینی هابا محاس ه رو ه) ی ثابتسهمیهبه  کنندگانشرکت

 د نفر شو ۶نفر و  1۶از  کمتر یدن ا ی وروبه  یینهاو  نهایینیمهمراحل  که ی شرا یناوحت  کنندمی

 سابقا  سرعت:م -۲-۸-1-5

 یرهمسدو  یبرا نفر برور ۸و  یرهمس وک یمسابقه یبرا ی مقدماویمرحلهنفر برور  1۶مرحله شامل  ینا :ی نهاییمرحله

  است

 جهان یقهرمانقوانین مسابقات  -2-5

 مقدمه -1-۲-5

 شوند  دهیسازمانهر دو سال یک بار  یدبامسابقا   ینا ،UIAA نامهاساسط ق  -1-1-۲-5

هر دو دسته زنان و مردان  ، شاملرساندمی ی وصوبه  UIAA کهجهان را  یقهرماناز مسابقا   یکهر  -۲-1-۲-5

  یستندنمسابقا   ینادر  شرکتسال سن دارند مجاز به  1۶ یرز که یافراداست  

 باشد  یشگراوواند شامل هر سه میجهان  یقهرمانمسابقه  هر -3-1-۲-5

 زمان مد  اشدبیمشامل روز جمعه هم  کههفته برگنار شوند  یانپادر  یدباجهان  یقهرمانمسابقا   -4-1-۲-5

  استمسابقه سه روز  یک یبرگنار

طال و نقره و برنن اعطا  یهاو سرعت مدال یسخت یهایشگرار زنان و مردان د دستهگان در هر دو برند به -5-1-۲-5

جهان اعطا  یقهرمانی سرعت و سختی به سه نفر برور مردان و زنان نشان هادر گرایش ینهمچن  شودمی

  شودمی

 هاهیسهم -۶-1-۲-5

که  ی)در موارد دینام نماث ت UIAA یتهیکم یرا در فرم رسم ریدهندگان زاز است که مسابقهمج یهرکشور

 قابل اجرا است(: 
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 مرد ۸زن،  ۸: نبانیم ریغ کشور -یمل میو یهیسهم (أ

 مرد 1۶زن،  1۶: نبانیکشور م -یمل میو یهیسهم (ب

 هر رشته سال ق ل جهان قهرمان یبه عالوه (ج

 جوانان جهان یقهرمانمسابقات  -3-5

 مقدمه -1-3-5

  شوند دهیسازمانهر سال  یدبامسابقا   ینا ،UIAA نامهاساس ط ق -1-1-3-5

هر دو دسته زنان و  ، شاملرساندمی ی وصوبه  UIAA کهجوانان جهان را  یقهرماناز مسابقا   یکهر  -۲-1-3-5

 مردان است 

 و سرعت باشد  یسخت یهایشگراوواند شامل میجوانان جهان  یقهرمانهر مسابقه  -3-1-3-5

مسابقه سه  یک یبرگنار زمان   حداکثرشوندمیهفته برگنار  یانپادر  اصوالًجوانان جهان  یقهرمانمسابقا   -4-1-3-5

  به حداقل برسد کنندگانشرکت یلیوحص مشکال دقت شود بروز  یدبامسابقا   ینا یبرگنار   دراستروز 

طال و نقره و برنن اعطا  یهاو سرعت مدال یسخت یهایشاگرر زنان و مردان د دستهگان در هر دو به برند -5-1-3-5

جوانان جهان  یقهرمانی سرعت و سختی به سه نفر برور مردان و زنان نشان هادر گرایش ینهمچن  شودمی

  شودمیاعطا 

 یسن یهاگروه -۲-3-5

 باشد:های سنی زیر سختی و سرعت برای گروه یرشتهمسابقا  قهرمانی جوانان جهان باید شامل هر دو  -1-۲-3-5

 یبرگنارال ساز  یشپ سال 15حداقل  یدبا کنندیم نامث ت یسنگروه  ینادر  کهدهندگانی گروه اول: مسابقهالف( 

  مسابقا  به دنیا آمده باشند

 یبرگنارل سااز  یشپ سال 1۸حداقل  یدبا کنندیم نامث ت یسنگروه  ینادر  کهدهندگانی مسابقهگروه دوم: ب( 

  ده باشندمسابقا  به دنیا آم

 یبرگنارل سااز  یشپ سال ۲1حداقل  یدبا کنندیم نامث ت یسنگروه  ینادر  کهدهندگانی مسابقه: گروه سومج( 

 مسابقا  به دنیا آمده باشند؛

  ل از شرو قوا ری وواند با هماهنگی رئیس هیئت داوو برگنارکننده میبرگناری مسابقه برای گروه اول اج اری نیست 

 ند ووانند در گروه دوم شرکت کنهای گروه اول میکنندهشرکترا لغو کند  در این شرای ، مسابقه، آن 

 نام کنند:ووانند ویم ملی شامل موارد زیر را )در صور  امکان( ث تهای عضو میفدراسیون -۲-۲-3-5
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شده است  قهرمان ای که در آناست )که باید در رده ایجهانی/قاره انجوان/سالبنرگ فردی که اکنون قهرمانالف( هر 

 نام شود(؛ وث ت

 مسابقا  یردهمازاد برای هر دسته در هر گروه سنی و  یدهندهمسابقه( 4ب( عالوه بر )الف(، چهار )

 هاسهمیه -3-3-5

ی که قابل اجرا نام نماید )در مواردث ت UIAAی دهندگان زیر را در فرم رسمی کمیتهمجاز است که مسابقههرکشوری 

 است(: 

 مرد ۶زن،  ۶غیر مینبان:  کشور -م ملیی ویسهمیه (أ

 مرد 1۲زن،  1۲کشور مینبان:  -ی ویم ملیسهمیه (ب

 جهانی سال ق ل جام بندی مسابقا ی برور ردهدهندهمسابقه 3ی به عالوه (ج

 قاره یقهرمانمسابقات  -4-5

 مقدمه -1-4-5

 رگنار شوند جهان ب یقهرمانبا مسابقا   یانمسال در  یکهر  یدبامسابقا   ینا ،UIAA نامهاساس ط ق -1-1-4-5

 یاآس یقهرمان ( مسابقا لفا

 اروپا یقهرمان ( مسابقا ب

 یشمال یکایآمر یقهرمانج( مسابقا  

 یانوسیهاق یقهرماند( مسابقا  

 یجنوب یکایآمر یقهرمانه( مسابقا  

 ینا یبرگنار یبراای قاره یها، انجمنکمیته ینا وأییدشده ینقوان بر اساسو  UIAA نامهاساس ط ق -۲-1-4-5

برگنار  نوردییخ المللیبینحاکم بر مسابقا   ینبا قوانشوند مطابق  متعهد وام دارند که یتمسئول مسابقا 

  کنند شرکت هارقابت یناووانند در ی، میاقارهعضو انجمن  یهاکشورونها   شودمی

ان است  هر دو دسته زنان و مرد ، شاملرساندمی ی وصوبه  UIAA که را قاره یقهرماناز مسابقا   یکهر  -3-1-4-5

  یستندنمسابقا   ینادر  شرکتسال سن دارند مجاز به  1۶ یرز که یافراد

مسابقه سه روز  یک یبرگنار زمان مد  و حداکثر شوندیبرگنار مهفته  یانپاقاره در  یقهرمانمسابقا   -4-1-4-5

  است

برنن اعطا  طال و نقره و یهاو سرعت مدال یسخت یهایشگرار زنان و مردان د دستهگان در هر دو به برند -5-1-4-5
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  شودمیقاره اعطا  یقهرمانبه سه نفر برور مردان و زنان نشان  ینهمچن  شودمی
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 یانضباط هاينامهآیین -۶

 مقدمه -1-۶

 مکانمسابقه در محدوده مسابقه و  یبر برگنار که یماویوصمو  هایتفعال یومامدرباره  یداور یئته یسرئ -1-1-۶

 وام دارد  یاراختگ ارد میمنطقه مقابل دیواره و روی دیوار اثر  یماًمستق و یفراخوانو  ینولهاو مناطق  نامث ت

 مطالعه شود  نوردییخ المللیبین یهارقابتبر  حاکم ینقوانبا  یوستگیپدر  یدبا یانض اط یهانامه ینآئ -۲-1-۶

 دهندگانمسابقه -2-۶

از  که وخلفین نو  ن ر گرفت با درمربوط به وخلفا  و  ینقوانبه  با ووجه یبندردهو داور  یداور تئیه یسرئ -1-۲-۶

 :یدنمارا اوخاذ  یرزو اقداما   یما وصم یدباسر زده است  دهندهمسابقه

 یررسمیغبه صور   یشفاه ( اخطارلفا

 زرد کار با ابالغ  همراه یرسمب( اخطار 

  کند یدگیرس یرزبه وخلفا   دارد یاراخت یداور یئته یسرئونها 

 قرمن کار ابالغ در مسابقه همراه با  شرکتاز  یتصالحج( صل  

 صادر شود  یرز ینقوانوخلفا  از  یپدر  وواندمی ب( ۶,۲,1)بند  زرد کار اخطار  -۲-۲-۶

 ینن یشترب وأخیر-بندردهو داور  یداور یئته یسرئدستور  یپدر  ی قرنطینهمنطقهبه  در برگشتن موردبی( وعلل لفا

 را دارد  یجهنت ینهم

 بندرده دستور داوردر شرو  مسابقه بنا به  یکوواهب( 

 بندردهداور  یاو  یداور یئته یسرئدر اطاعت از دستورا   یکوواه ج(

 یرط یعیغ نس تاًد( استفاده از الفاظ زشت و زننده 

 غیرط یعی نس تاً یورزش یرغ یرفتارها( ه

  یردپ  صور  زیر 7,1در بخش  ذکرشده یوهشبا  یدبا یما وصم ینانحوه ارائه اعتراض به 

 اشت دخواهد  یپدر  را یبعد وأییدشدهاز مسابقه  دهندهمسابقه محرومیت فصل، یکزرد دوم در  کار صدور 

را در  یبعدبدون مجازا   دهندهمسابقهقرمن و اخراج  کار صدور  یرزوخلفا   - یبعدبدون مجازا   اخراج -3-۲-۶

 خواهد داشت  یپ

 کار یناانجام  یبرااز خارج از منطقه مجاز  یرمس ( مشاهدهلفا

 یرمسمناس  در شرو   یلوسا هن کردن کاملدر گنارش مج یکوواه( ب

 نشده وأیید ینا وجهج( استفاده از 
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 دهبرگنارکننووس   شدهیهوهدر نص  شماره  یاده و ندهجلیقه مسابقه یدنپوشسرپیچی در  و یا غیرمجاز یل( وعدد

 مسابقا 

  یگرد دودشدهمحمناطق  یاو  ی قرنطینهمنطقهدر  یارو اط یلوسااز هرگونه  غیرمجاز ( استفادهه

 :یردپ  صور زیر  7-1 در بخش ذکرشده یوهشبا  یدبا یما وصم ینانحوه ارائه اعتراض به 

و ارجا   دهندهمسابقهقرمن و اخراج  کار صدور  یرزوخلفا   - یانض اط کارگروهاخراج همراه با ارجا  به  -4-۲-۶

حق حضور  یبعد یجهان جام ابقهدر مس دهندهمسابقهخواهد داشت   یپرا در  یانض اط کارگروهبه  یو یفور

حق حضور نخواهد  یبعد وأییدشدهدر مسابقه  یون اشد ای مسابقه ینچن صوروی کهنخواهد داشت و در 

 داشت 

 یفراخوانو منطقه  ینهقرنط، ی مسابقهمنطقهبر  حاکم ینقواناز  ( وخلفلفا

زه داده اجا یوبه  ینقواناز آنچه  ، فراورکند آن والش یروبر  یدبا ورزشکار که یریمساطالعا  مربوط به  یگردآور (1

 است 

 اجازه داده است  ینقوان که از آنچهفراور  ورزشکاران یگردو ادل اطالعا  با  یاو  یگردآور( ۲

 شرو  مسابقه است  یبرااده شدن مآل در حا که یورزشکارته نمودن حواس آشف یا کارخالت در د( 3

 یرسم یاعضا یگرد یابقه و در اطاعت از داوران مسا یکوواه( 4

 میرس یدادهایرو یا ها ومراسماز  هر یکدر  نکردن شرکت( 5

 ینا وجهو  پوشاک یروبر  یغا و لمربوط به  ینقواناز  یچیسرپ( ۶

 یعموممسابقه اما در ان ار  یفضاوخلف در خارج از  ب(

 در مسابقه یجد یهامناحمت یگرد یاو  یورزش یرغرفتار  (1

 یا هایمو یضااع ،رسمی مسابقا  و مسئوالن UIAAمیرسنس ت به مقاما   یدو وهد ووهین یا و ینآمونتخشرفتار  (۲

  یگریدهر شخص 

بند ردهبا مشور  با داور  یااز طرف خود ) یداور یئته یسرئ، قرمن یازرد  کار اقدام پس از صدور  یناولدر  -5-۲-۶

 :باید (کار در صدور  مسئول

 که موضو  ینا ( با اشاره بهورزشکار ، خوددر صور  نداشتن یا) یموبه سرپرست  یکت  اظهارنامه یموسل ( بالفا

 شود  مت کر هاآنرا به  ، وخلفمربوطه چه خواهد بود ینقوانبر اساس  یبعد یانض اطاقداما  

 مدرکمشروح بر وخلف صور  گرفته و هرگونه  یگنارشاز اظهارنامه را به همراه  یکپ یک باید یو طور ینهم( ب

  یدنما یلوحو UIAA کمیتهبه  یشتربمجازا   یبرا یگرید
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 یمتمسئوالن  -3-۶

 برخورد خواهند شد  هاآنو همانند  قرارگرفتهمورد ووجه  دهندگانمسابقهمانند  یمومسئوالن  -1-3-۶

 اشخاص یرسا -4-۶

شده از محدوده مسابقه که شامل منطقه  یوخلف مروک  کهرا  یشخصاجازه دارد هر  یداور یئته یسرئ -1-4-۶

 یقوعلامر مهم به حالت  ینا وا انجامرا  هایتفعال یوماماست خارج نموده و در صور  لنوم  یفراخوانوله و این

 نگاه دارد 
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 روند اعتراضات مسابقات -7

 مقدمه -1-7

  ارائه شود یسیانگلبه زبان  یدبااعتراضا   یناو پاسخ به  یکت و  یشفاه یهااعتراض یومام -1-1-7

 اعتراض پرداخت شود  یینههن یرسمم لغ  ،نهمراه آ که شودمی یرفتهپ  یاعتراض -۲-1-7

 ینا  کنداعتراض  ورزشکار یینها ییجهنتاست به  ممکن( خود ورزشکار، یمربدر صور  ن ودن  یا)و  یمرب -3-1-7

( یورو 1۰۰همراه م لغ اعتراض ) به یداور یئته یسرئبه  یجنتااز انتشار  پس یقهدق 1۰ظرف  یدبااعتراض 

  شودمیم لغ پس داده  یناباشد  ق ولقابلاض اعتر صوروی که   درشود ارائه

 به اعتراضات یدگیرس یئته -2-7

به اعتراضا   یدگیرس یبرا یئتیه یدبا یداور یئته یسرئ ،یشفاه یاو  یکت در صور  وجود اعتراضا   -1-۲-7

  دهد یلکوش بندی که در قضاو  این نتیجه دخالتی نداشته است راو داور رده یداور یئته یسرئشامل 

 یکت به صور   یدبا ینن ی، رأباشد شدهاعالم یکت اعتراض  که یصورو   دراعالم شود سریعاً یدبااعتراض  پاسخ

اگر اعتراض مطابق  یاداده و  کردهاعالم  رسماًاعتراض را  که یشخصآن را به  یداور یئته یسرئو  شدهاعالم

  یابند یآگاهاز آن  دهندهمسابقه یاو  یموسرپرست  یدبا، باشد شدهاعالم زیر ب 7-4-۲بند 

  یستن یرفتهپ  یگریداعتراض  یچهبوده و  یینها رأی زیر 4با ووجه به بند  صادرشده رأی -۲-۲-7

 دهندهمسابقهمرتبط به تالش  یمتصماعتراض به  -3-7

 :این قوانین 1۰بند  (،قوانین عمومی) 4مربوط به بند  شدهمطرحاعتراض  -1-3-7

جازه دهد ا یدبا ی، والزم دانست گیریوصمیمرا جهت  یدئوییو یلمفرجو  به  بندردهداور  صوروی که( در لفا

 یلمفرجو  به  پس از یو یبرا یینها رأی کهرا مطلع سازد  یووالش خود را به اومام رسانده و سپس  دهندهمسابقه

  شودمیصادر 

 یرفتهپ  ییگرداعتراض  یچهد و خواهد بو یینها یموصم بندردهصادره ووس  داور  ی، رأیلمفب( پس از مشاهده 

  یستن

گرفته شدن  یالمس و  ینب ینوما یصوشخ یبرا یلمفاز  یسختسنجش اروفا  در مسابقا   -مسابقا  سختی  -۲-3-7

  شودمیاستفاده  دهندگانمسابقه یبندردهاروفا  و  گیریاندازه یبرا بندردهووس  داور 

 برای مقاصد داوری شدهض   هایفیلم -3-3-7
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و داور  یاورد یئته یسرئقضاو  ووس   یبرا هایلمفنه دیگر  و یرسم بردارییلمف یهایندورب هایلمفی ( ونهالفا

 مجاز به استفاده هستند   بندرده

 استفاده شود  بایدباال   7,3,۲ و 7,3,1موارد  یبرا ونها یرسم شدهض   هایفیلمب( از 

 یندهنماو  المللیینب یشروپو  بندردهو داور  یداور یئته یسرئونها محدود است به  یدئوییو هایفیلم ( مشاهدهج

UIAA  

 منتشرشده یجهنتاعتراض به  -4-7

پس از انتشار  یقهدق 3۰از  یرورد یدن امرحله از مسابقه  یکاز اومام  ، پسدهندهمسابقه یکاعتراض به رو ه  -1-4-7

را    اعتراضیردبگصور   هر مرحلهو پس از  یجنتا یرسمپس از انتشار  یدباونها    اعتراضیردبگصور   یجنتا

 یئته یسرئ به دهندهمسابقه ( شخصدر صور  حاضر ن ودن) یموو ووس  سرپرست  یکت به صور   یدبا

UIووس   شدهوصوی همراه با م لغ  یدبا   اعتراضداده شود یلوحو یداور AA  باشد 

 :سرعت مسابقا  -۲-4-7

ه بند ببا ووجه  دیبااعتراض  ینا( ی مقدماویمرحله وجود دارد )در دهندهمسابقهاعتراض به زمان  که یصورو ( درلفا

 باال ارائه شود  7-4-1

 آن یانپادر  یجهنتس از اعالم پ یدبااعتراض  ینا( وجود دارد یح ف) یینها یدورهااعتراض در  که یصورو ( درب

وا  یی بعدمرحله ا  داده وارج یداور یئته یسرئموضو  را به  سریعاً  بندردهاعالم شود  داور  فوراً از مسابقه و مرحله 

 پرداخت شود  یدن ا هااعتراض گونهیناجهت  یم لغ  شودمین شرو  یداور یئته یسرئ وصمیم اعالم

 یانضباط کارگروهبه  یتشکا -5-7

 کارگروهبه  یدگیرسجهت  یدباصور  گرفته  یوخلفدهد  یصوشخ یداور یئته یسرئ که یصورو در -1-5-7

 یاو  یموو سرپرست  یداور یئته یسرئ یگفتگوها  گنارش همراه با وخلف در قال ینا  گنارش شود یانض اط

 ارجا  داده شود  یانض اط کارگروهمربوطه به  مدارک یومامو  دهندهمسابقه

 اعتراض ینههز -۶-7

UI کهاست  یجدولاعتراضا  مطابق با  یینههن م لغ -1-۶-7 AA کندمیمنتشر  ساالنه  

 شود مینم لغ پس داده  یناگر اعتراض وارد ن اشد ا و شودمیشد م لغ بازگردانده  وأییداگر اعتراض  -۲-۶-7
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 نگیدوپمبارزه با  نیقوان -8

 رشیپذ -1-۸

UIAA ووس   یافتهسازماناست  یورزش یهاصعود المللیبین یونفدراس یکIOC  ر د یشگیهموعهد  یک کهاست

 است  یرفتهپ را  ین دوپ یهعلم ارزه 

 است: یرزموارد  شامل UIAA ین دوپ کنترلدر  یاساساهداف 

 ؛یورزشکار اخالقو  یا روحو حفظ  کردن یتوقو -

 ؛نوردانیخ یذهن کمالو  ینیکیفسالمت  وأمین -

 شانس برابر دارند  دهندگانمسابقهی همه ینکهااز  یناناطم -

منصفانه از قدر   یبازواب UIAA یهاحاصل شود رقابت یناناطم کهشده است  یمعرفمن ور  ینابه  ین دوپ کنترل

 است  رانورزشکا

 اعمال -2-۸

 رود می کارشوند به میو اجرا  دهیسازمان UIAAوحت ن ار   که یمسابقاوومام  یبرا دستورالعمل ینا

 ینومر، یان، مربورزشکاران یلق شوند از میهمراه به مسابقه وارد  یئته یاو  کنندهشرکتوحت نام  که یافرادومام 

 یندنما یترعاو  یرفتهپ را  کد یناموظفند  یراپنشکیپ یا یپنشک یمو یاعضا، یرسم ، مقاما دهندگان

 UIAAدر  یصالحذ نهاد -3-۸

  ستا ین دوپم ارزه با  یجهان کدمل و اعمال دستورالع یبرامسئول  یصالحذنهاد  UIAA ین دوپضد  یکمیته

 ممنوعه یهامواد و روش -4-۸

  شودمی منتشر WADA یلهبه وس یرجاسال  یهژانوممنوعه اول  یهاو روششده مواد ممنو   روزبه معت ر و یستل

 تخلفات جرائم -5-۸

 خواهد شد  یدگیرس UIAA یانض اط و مقررا نامه  ینآئو  یاستسوخلفا  با ووجه به  ینابه 
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 و حقوق اعتراضات یمتحراعالم  یبرا صالحذینهاد  -۶-۸

 UIAAن  جهت رسیدگی به وخلفا  سیاست و روش دوپی انحصاری صالحذیسازمان  UIAAمحاکمه دوپین  هیئت 

اعتراض واقع  مورداست  ممکن (CAS)این هیئت به دادگاه بررسی ورزش  یم  وصمو کد جهانی م ارزه با دوپین  است

اض دوباره به امتنا  از اعتر طور ینهمکند و میرا وصدیق  CASشایستگی انحصاری و روش ضد دوپین   یاست  سشود

  شودمیهر دادگاه دیگری را متعهد 
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 (Crampon)تبر یخ و  نورديیخقوانین تجهیزات  -9
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مسابقا  سختی  از هر نو  آن برای Cramponدهد  نیش عق  میرا نشان  غیرمجازوصویر باال ابعاد وجهینا  مجاز و 

   یستنمجاز  نوردییخ
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