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 اول دفتر

رفت و نوآوری شده است. عالقه به صعو  انسان از بدو خلقت همواره کنجکاو و جستجوگر بوده و این کنجکاوی منجر به پیش

ی دوهای جدید صعود مانند  هایی که در کنار این عالقه موجب ابداع شیوه چنین بهره مندی از زمان و مکان و نیاز د و باالرفتن و هم

، سرانجام  مندان به انجام این ورزش در سراسر جهان رشد روزافزون این ورزش و جذب عالقه . دگردیکوهستان )اسکای رانینگ( 

میالدی  0228سال نوردی را به ارمغان آورد و این فدراسیون از  از فدراسیون جهانی کوهاسکای رانینگ استقالل فدراسیون جهانی 

 صورت مستقل آغاز نمود. فعّالیت خود را به

باط اداری و اجتماعی و ض, منوط به رعایت نظم و ان کاران کشورمان در تمامی ابعاد کمّی و کیفی ورزش رفت حضور و پیش

 باشد. ی مفرّح و مهیج می چنین رعایت اصول فنّی و تشکیالتی این رشته هم

ای که در سطح  های بالقوّه نیرو تمامیدست از تالش و کوشش برنداشته و با به کارگیری  دارد تا ، ما را برآن می نگاه به آینده

 نظیری که در میان جوانان این مرز و بوم وجود دارد ، در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کم کوشند کشور برای اعتالی نام ایران می

 ، فعّالیت خود را دوچندان نماییم.

چه که رقابت را سالم و  . امّا آن نماید ز میهای مختلف زندگی برو رقابت در ضمیر انسان نهفته است و همواره در عرصه

جا که انسان رقابت را بدون ضوابط و مقرّرات در زندگی خود اعمال  . آن مداری در آن است مداری و انسان ، قانون نماید سازنده می

های  کوهستان با دیگر رشته ی. وجه تمایز دو مند نخواهد بود کرد خود رضایت ، دچار بخل و حسد گردیده و دیگر از عمل نماید

مند نمودن این رقابت  مند نمودن و قانون ه به سامانه. همین خصلت و توجّ ، وجود رقابت در ذات آن است نوردی نوردی یا کوه سنگ

ین ناپذیری است که لزوم تدو ، از اصول خدشه آورند مند انرژی جوانانی که به این رشته روی می ذاتی و هدایت منظّم و سازمان

 سازد. ازپیش نمایان می چنین را بیش هایی این نامه شیوه

ه و حاصل تالش بود کوهستان )اسکای رانینگ( یترجمه مجموعه قوانین بین المللی دوای را که پیش رو دارید شامل  مجموعه

طی تاریخ فعّالیت این  درو صعودهای ورزشی نوردی  فدراسیون کوهمسابقات و لیگ کاران گرامی در کارگروه جمعی بسیاری از هم

، شاهد کسب  سوزان این رشته ربط و تالش تمامی دل مسئوالن ذی ی تمامی جانبه . امیداست با حمایت همه باشد کارگروه می

 شاءاهلل. افتخارات بزرگ در سطح آسیا و جهان باشیم. ان

 مهدی داورپور                    

 تهران                        

 6931 اسفند                    
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 مقدمه .1

 1991ارتفاع ) كه در سال  در ، به دنبال تغيير فدراسيون ورزش 8002در سال  ، كوهستان دوىفدراسيون بين المللي   1-1

 ، ءجهت ارتقا،  ناميده خواهد شد ISF كه بعد از این  لي دوى كوهستاناسيون بين الملفدر.  ایجاد شده بود ( شکل گرفت

 . مشابه به وجود آمد ند منظورههاى چورزش  و دوى كوهستانترویج ، كنترل و مدیریت ورزش  

ارتقاء رقابتهای در راستای  با محترم شمردن محيط زیست ، "كوهستان دوى " در توسعه ورزش ISFتعهدات    8-1

،  ISF اهداف  . سالمت فيزیکي رقابت كنندگان مي باشدهای حرفه ای  و پرورش  موزشگاهعمومي و شخصي ، توسعه آ

 ویت قانوني خودقل با هـتـيون بين المللي مسدراسـنوان یک فـبه ع و مسابقات ها رقابت،  دوى كوهستانمدیریت ورزش 

 . باشد مي

 ورزشهای و رقابت هاى كوهستاندوى بين المللي تمامي جوانب  مسئول (ISF) اسيون بين المللي دوى كوهستانفدر  3-1

رفت پيشتوسعه و ،  ، ارتقاء قانونمند كردن ، مدیریت ISF. هدف اصلي  مي باشد چند منظوره كوهستانى وابسته در ارتفاعات

 . باال در سطح جهاني است چند منظوره در ارتفاعات و ورزشهای و تقویت ورزش دوى كوهستان

4-1  ISF  این .  مي دهد گسترشسازمان را  مسئوالن، ورزشکاران و  ميان اعضاء ، شبکه ها ، روابط دوستانه ارتباطات

در چند منظوره  ورزشهای و سایر رقابت هاى موضوعات مربوط به دوى كوهستانمي برای تمانهایي ،  مرجع  فدراسيون

  . باال مي باشد اتارتفاع

1-1 ISF  شخصيت حقوقى ، دارای  ملليلبين ا اهداف درآمدزایي از منافع، بدون داشتن  یک انجمن بين المللي غير دولتي

 . در سوئيس مي باشد ISF مقر.  قانون مدني سوئيس است  60ffمادهاز  برگرفته

اهنما ر مرجع یک و جهانى دوى كوهستان المللي برای رقابت هاىاین است كه مرجعي بين  ها هدف این آئين نامه  6-1

مربوط به رقابت كننده هایي است كه حقوق  هدف این قوانين توصيف وظایف و . ملي باشد برای آئين نامه های رقابت هاى

 . شركت دارند و آنهایى كه سازماندهى این رقابت ها را انجام مى دهند ISFرسمي بين المللي  در رقابت هاى

 . انگليسي است ISFزبان رسمى   7-1

 ( بند چهار اساسنامه ) اهداف و اصول

دالیل هيچگونه تبعيضى را به اجازه  ISF.  حکومتى استاز هرگونه مسائل سياسى یا  مستقل ISFتمامي فعاليتهای   2-1

را  نآ يت هاى خود حمایت كرده ودر تمام فعالبه تمام معنى از تساوى جنسيتى   ISF . دده نمى، نژادى و مذهبى  سياسى

 . ترویج ميکند

9-1  ISF  ئول بوده و تعهد مينماید كه مس: 

، تنظيم و  اساسنامه و مقرراتبر اساس اصول كلى توضيح داده شده در هاى الزم برای رقابت ها را دو استاندار قواعد( 1

 . اعمال نماید

 . اساس مقررات تنظيم و اعمال نمایدبررا ت در آنها بين المللي و چگونگي مشاركرقابت هاى قواعد الزم براى ( 2

 .انجام دهد، رسمي شناخته شود دوى كوهستان رقابت هاى اینکه كداميک ازرا براى الزم ( تصميم گيری 3

، و فعاليت هاى وابسته هستند خواستار مجوز براى سازماندهى رقابت هاى بين المللى به اعضاء و سایر سازمانهایى كه ( 4

 . و قراردادهاى الزم را اعطا نماید مجوزها

 . داشته و آنها را ارتقاء دهد تمرینات خوب ورزشىهاى الزم را روى  كنترل( 5

یکسان انجام فعاليت ورزشى باشد مبارزه كند و فرآیند دیگرى كه ممکن است باعث تاثير در شرایط با دوپينگ و هرگونه ( 6

 . و مقررات ضد دوپينگ را اعمال نماید IOCكد پزشکى 



 کوهستان یقوانین بین المللی دو  فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
 کارگروه مسابقات و لیگ             

 

 
 

6 

به عنوان یک رشته در المپيک توسعه و این ورزش را در جهت شناخته شدن احتمالى  احترام گذاشته به منشور المپيک( 7

 . دهد

 . را حفظ نماید هاى دوى كوهستان ارزش( 8

 توانائي مالي و صالحيت رعایت كههایى  توسط طرفشده  سازماندهيرقابت هاى براساس   ISFتقویم رسمي  1-9-1

المللى و  هماهنگى تقویم مسابقات بينماموریت  ISF. بنا نهاده شده است ، ثبات كرده انداستاندارد مسابقات بين المللي را ا

 . قوانين رسمي در این مسابقات را دارداعمال 

تصميم  و ISFقوانين  ، ت. در موارد مغایر ابقت داشته باشدمط ISFآئين نامه های مسابقات محلي باید با قوانين 8-9-1

 .فدراسيون نافذ خواهد بوداین نمایندگان 
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 :توجه 
 هرگونه تغييرات با تائيد قوانين در مسابقات داخلي  ودن شرایط اجرای برخي از مفادبصورت مهيا ندر ،

 كار گروه مسابقات و ليگ این فدراسيون قابليت اجرایي خواهد داشت .

 قبل از بایست در جلسه فني مي  ، توضيحات و ...نکات فني ، الزامات اجرایي ، قوانين ، مقررات تمامي

 داده شده و به همان شکل نيز در هنگام برگزاری اجرا گردد .توضيح  مسابقه برای شركت كنندگان

نامه  عوامل اجرایي و دست اندركار برگزاری مسابقات داخلي عالوه بر قوانين فوق مي بایست شيوهمامي ت

 نگ ( را مدنظر قرار داده و رعایت نمایند .برگزاری مسابقات دوی كوهستان ) اسکای راني
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 . تعاریف2

1-8  ISF :   دوى كوهستانفدراسيون بين المللي 

8-8  SKYRUNNER : در رشته دوى كوهستان رقابت ميکند ورزشکاری كه . 

3-8  SKYRUNNING :  6متوسط شيبحداقل در كل مسير  و یا بيشتر متر 2000ارتفاع تا ،  دویدن در كوهرشته  

  . (UIAA gradesد )نباش دو گرید ر از بيشت ، درجه سختي صعود ، كه درصد 30باشد و شامل قسمتهایي تا شيب  درصد

های فني و دیگر تجهيزات ممکن دستکش  . برای كمک به حركت استفاده شوند ي توانددستها م و  كرامپونها  و باتون ها

 . برای تعدادی از مسابقات اجباری باشد،  است

 ،  SKYتقسيم ميشود به رشته های مختلف : شاخه های اسکای رانينگ  : شاخه های دوى كوهستان 1-3-8

ULTRA   و VERTICAL  : كه به شرح ذیل تعریف ميشوند 

درصد باشد . در  11د . آسفالت در كل مسير بایستي زیر نجاده ، راه باریک ، یخ ، صخره و یا برف باشمسيرها مي توانند 

در طول كل مسير را داشته و به  درصد 6شيب حداقل متوسط  ، مسيرها بایدمتر ندارند  8000كشورهایي كه ارتفاع 

 درصد دامنه تغييرات قابل قبول است . 1باالترین نقاط برسند . 

 8.3.8     :  SKY متر صعود عمودی 1300كيلومتر و حداقل  49تا  80مسافت مسابقات بين 

  ULTRA  2.3.3:  ماكزیمم زمان اتمام متر صعود عمودی یا  3800كيلومتر با حداقل  99تا  10مسافت مسابقات بين

 ساعت باشد . 16مسابقه بایستي زیر 

8.3.4  VERTICAL  :   درصد با 33درصد و در بعضي قسمتها باالی  80مسابقات در سرباالیي با حداقل شيب متوسط

 كيلومتر باشد . 1طول ماكزیمم 

، مسيرهای برفي ، یخچال و غيره رهای اضافه مانند متوسط شيب ، ارتفاع ـتـپارام : سطوح فنی اسکای رانینگ  8.3.1

 د .ند در تعریف سطوح فني مسيرها استفاده شونانومي ت

 این مسابقه دوی كوهستان عن 8.4

8.4.1  SKYRACE :   متر صعود عمودی 1300كيلومتر فاصله و  80 حداقلبا تعریف كلي رقابتهای اسکای رانينگ با 

8.4.8  SKYMARATHON :   ساعت طي نماید .  1زیر را كيلومتر و برنده بایستي كل مسير  30حداقل فاصله

 متر برسد . 4000متر صعود عمودی داشته باشد یا به ارتفاع  8000حداقل 

8.4.3 ULTRA SKYMARATHON :  متر  3800كيلومتر با صعود عمودی بيشتر از  99تا  10مسابقات بين 

8.4.4 VERTICAL KILOMETER :  متغير و شيب قابل در مسيرهاى متر صعود عمودی  1000مسابقاتي با

، در سطوح با ارتفاعات مختلف تعریف ميشود  VERTICAL KILOMETERكند .  كيلومتر تجاوز نمي 1توجه كه از 

.  متر 3000متر تا  2000متر از  2000تا  1000متر ، از  1000تا  0/+ متر(  به عنوان مثال : از -800)با دامنه تغيير 

VERTICAL KILOMETER  هم وجود دارد .دو و سه برابر 

1-4-8  SKYSPEED:   شيب .33متر یا بيشتر صعود عمودی و بيش از  100مسابقاتي با % 

6-4-8 SKYSCRAPER RACING / VERTICAL RUNNING :   41مسابقات عمودی با شيب بيش از %

 داخل سالن یا خارج از سالن .روى پله 

7-4-8 SKYBIKE : تان وـسـوهـوارى كــرخه ســدوچه سوارى یا يبى شامل تركيب دوچرخـقات تركـابـسـم 

VERTICAL KILOMETER  یا رقابت هاى دوى كوهستان. 

2-4-8  SKYRAID:  ها مثل دوچرخه  در فواصل طوالني بصورت تركيبى با دیگر ورزش دوى كوهستانمسابقات تيمي

 غيره نوردى و سواری ، اسکي  ، كوه
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 كوهستان یهای دو . رقابت3

 مي باشد . ISFهر كشوری مسئول سازماندهي رقابتهای ملي دوى كوهستان ، بر مبنای قوانين :های ملی رقابت 1-3

ها آزاد  این رقابت ها با آئين نامه های خاصي برگزار مي شود . رقابت : دوى كوهستانمسابقات قهرمانی قاره ای  8-3

كه آن را  خود را. تمام اعضای تيم باید مليت شوند  رده بندی ميدر مسابقات قهرماني قاره ای تيمهای ملي است . 

 داشته باشند .، نمایندگي مي كنند 

ها آزاد  این رقابت ها با آئين نامه های خاصي برگزار مي شود . رقابت :مسابقات قهرمانی جهان دوى كوهستان   3-3

كه آن را نمایندگي  خود را . تمام اعضای تيم باید مليت شوند  رده بندی ميتيمهای ملي در مسابقات قهرماني جهان .  است

 مي كنند داشته باشند .

.  ين نامه های خاصي برگزار مي شودـآئ باابت ها ـاین رق : جوانان  ستانـان دوى كوهـهرمانی جهـسابقات قم 4-3

تمام  وشوند  رده بندی ميدر مسابقات قهرماني جهاني  شوند . تيمهای ملي ه ميعضو پذیرفتفقط ورزشکاران از كشورهای 

 كه آن را نمایندگي مي كنند داشته باشند . اعضای تيم باید مليت خود را

 . ودآئين نامه خاص برگزار مي ش این رقابت ها با  : بازیهای كوهستان 1-3

با رده  های دارای اسپانسر برای ورزشکاران اسکای رانينگ انفرادی و تيمات ـاین نوع مسابق  : دیگر ه هاییمسابق 6-3

  باشند . آزاد ميبندی های مشخص 

منفرد برای ورزشکاران بين المللي آزاد  مسابقات :( SWSسرى مسابقات جهانى ورزشکاران دوى كوهستان )  1-6-3

 . رده بندى هاى خاصساختار و و یا تيم هاى داراى اسپانسر با 

منفرد برای ورزشکاران دوی كوهستان آزاد  مسابقات :( SNSورزشکاران دوى كوهستان ) ملیسرى مسابقات   8-6-3

 . مليخاص و یا تيم هاى داراى اسپانسر با ساختار و رده بندى هاى 

  :VERTICAL KILOMETER (VKWC )جهانى ات مسابق  3-6-3

و یا تيم هاى داراى اسپانسر با ساختار و رده منفرد برای ورزشکاران  VERTICAL KILOMETERمسابقات آزاد 

 بندى هاى خاص .

و یا تيم هاى منفرد برای ورزشکاران  مسابقات آزاد صعود بلند  :VERTICAL (VWC ) جهانى ات مسابق  4-6-3

 داراى اسپانسر با ساختار و رده بندى هاى خاص .

 تعاریف دیگر 

7-3IOC  : بين المللي المپيک كميته 

 . مي شود من بين المللي به رسميت شناختهتوسط انجكه  مستقل كشور : كشور 2-3

 . گان آزاد استى كه برای همه دوندمسابقات : مسابقات آزاد  9-3

 

*********** 
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 ها . قوانین برگزار كننده4

نظریه های  تمغایرصورت وجود در .  باشد ISFمحلي باید مبتني بر قوانين رسمي  مسابقات آئين نامه های : مقدمه 1-4

 . ، نافذ خواهد بود آنو تصميمات  ISFبيان شده در قوانين 

به  به اعضا ملي یا مستقيماً، بایستى  ISFبرگزاری رقابتهای  درخواستهاى :مسابقات ىحوه اجرابرای ن اداتپیشنه 8-4

ISF اعضاى  . ده و فرم پيشنهادات خواسته شودائه شارISF مسابقات  ها را كاندید این درخواست هاین حق را دارند ك

 . كنندقاره اى یا جهانى قهرمانى 

این قوانين و قوانين عمومى  ، را دارند ISFدرخواست برگزارى رقابتهاى كه برگزاركنندگانى كه  واضح و مبرهن است 1-8-4

ISF را خوانده و آنها را قبول دارند . 

 باشد :، بيان شده كه در زیر ISFشامل هر كدام از مسابقات پيشنهادات مي تواند  8-8-4

 مسابقات قهرماني جهانى دوى كوهستان  -

 دوى كوهستانمسابقات قهرماني قاره ای   -

 مسابقات قهرماني جهانى دوى كوهستان جوانان  -

 سرى مسابقات جهاني ورزشکاران دوى كوهستان  -

 VERTICAL KILOMETERجهانى مسابقات   -

 VERTICAL  جهانيمسابقات   -

 سرى مسابقات ملي ورزشکاران دوى كوهستان -

مربوط اطالعات ت كامل شامل تمام ( بایستى به همراه مستندا براى برگزارى رقابتها پيشنهادات)  كليه درخواستها 3-8-4

محل ،  فنى كادرتامين  ، به رقابت كننده هاچگونگى خدمات رسانى ،  بودجه رقابتهابه رقابت ها بصورت كلى و همچنين 

 . خبرنگاران و رسانه ها و غيره باشدمکانات الزم براى ، ا ، تبليغات ، دعوتنامه ها جوایز ومدالها،  ا، غذ سکانا

 . تصویب خواهد شدسيون فنى يكم ئه شده ازاار با در نظر گرفتن نظرات ISFكميته مدیریت  ، بوسيله ISFتقویم  4-8-4

در نظر ى رده باال اهرقابت كننده براى  هر یک از رقابتهابرای شركت در  اىسهميه  ISFهر سال  :شرایط خاص 3-4

برای مسابقه دهندگان رده باال،  ملزومات اسکان و غذاو رود تضمين شده آنها به رقابتها وامکاناتى مانند  گرفته و همچنين

 برای غيره و ، نشان ، مدال كاپ ، ىحداقلو جوایز نقدى  روزنامه نگاران و عکاسان،  تلویزیونگروه ورزشى ،  ISFكارمندان 

 . بيان شده است فرم هاى پيشنهاداین ملزومات بصورت مشروح در  . گيرد، در نظر مي  برندگان مسابقه

و  شامل حقوقروى انجام تعدادى از وظایف و امضاء كنند  ISFقراردادى با  باید برگزار كنندگان رقابت ها  : قرارداد 1-3-4

، تبليغات و  و خدمات مورد نياز امکاناتدر دسترس بودن ،  ، بيمه وظایف مالى،  ، اعمال قوانين ، جوایز اسپانسرها،  تکاليف

 . نمایند موافقتغيره 

بهترین اطمينان از اینکه مسابقه در بررسيهاى الزم را براى تمامي و فدراسيون ملى بایستى ها رقابت  گانبرگزاركنند 8-3-4

 ( و غيره محل برگزاری مسابقهایمنى  ، نجات ، اقدامات كمکهاى پزشکى. ) به عمل بياورند ، گيرد ممکن انجام مي شرایط

با موضوع مشاركت در هزینه های عمومي و پول جوایز  شركت در مسابقه هر ساله هزینه هاى   : عضویتهزینه  4-4

غيره قابل  و، رسانه ها  ISF، نمایندگان  فنى كادريازها مانند ميزبانى از بقيه ن هزینه تامين . دگرد تعيين مي ، نهایي

 . استمذاكره 

،  رقابتهابرگزار كنندگان سياست بيمه اى كه  مطمئن شوندبایستي  مسابقاتملي تيم  سرپرستان اعضا یا  :بیمه   1-4

با وضع قوانين ملى  از پایبندى برگزاركنندگاناین آنها باید  . بنابر دارد بيمه مسئوليت هاى مدنىالزم را براى  هاى پوشش

 . مطمئن شوندو با فرض هرگونه ریسک مالى مربوط به این قبيل مسابقات قوانين مالياتى محلى یا ملى ضمن احترام به 
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وایز و مدالهای مسابقات قهرماني جهاني و جوانان و قاره ای ج ISF :پرداخت می شود  ISFهزینه هایی كه توسط  6-4

 ، اجتماعي، رسانه هاى  ISFوب سایت مدیریت  ، مسابقاتتبليغات جهانى  مسئول ISFهمچنين  را تقبل مي كند .

 . مي باشد و غيره ارتباطات رسانه ای

ستى برگزار كننده بای ، . در صورت مغایرت باشدهمخوانى داشته  مسابقات تاریخ مسابقه باید با دیگر : تقویم مسابقه 7-4

 . باقى بماندمسابقات  تا در تقویمد باشتمایل داشته هفت روز زودتر یا دیرتر در مسابقهبرگزاری  نسبت به

 ملزم است كه : مسابقه برگزار كنندههر  : ها وظایف برگزار كننده 2-4

ارتباطات  شاملاید كه برقرار نممحلي . ارتباطات الزم را با مقامات  را فراهم نماید تمامي مجوزها و بيمه های مسابقه 1-2-4

 . باشد مي براى ایمنى شركت كننده ها و عموم نزدیک محلبستن جاده هاى  و احتماليكنترل ترافيک  جهت

و  گذار مسير مسابقه ، عالمت مسابقه مدیر،  مسابقه نام نویسي سرپرستي ، كادر :ی سازمان كادرمین تمامی تأ 8-2-4

یستگاه ، ا  پخش صدا ) بلندگوها( سيستم ،  ، سخنگو وقت نگهدارها،  مسابقه سئولين شروع و پایان، م مسير راهنمایان

 . مطبوعاتو واحد  ، خدمات امداد و نجات كادر پزشکى،  ر نقاط بازرسىو كاد كمک

، گردآوری و كنترل  رقابت كنندگان كولهو  )شماره های شركت كنندگان( ، توزیع لباسها دگانمدیریت شركت كنن 3-2-4

 . و ورزشکاران مقامات رسمي چاپ نتایج برای تهيه و،  ليست شروع

در محل  راهنماتابلوهاى رار دادن پرچمها یا عالئم و قگذاشتن قه با ـمساب يه موارد الزم و آماده كردن محلته 4-2-4

 . ایستگاههای كمکي نقاط كنترل وو مدیریت . تامين  است سردرگمي به وجود آید ها یا نقاطي كه ممکن انشعاب

 نجات  امداد وتهيه و تدارک كمکهای پزشکي و  1-2-4

 انصرافىمساعدت برای ورزشکاران  6-2-4

كت نان و شرسازماندهي یک جلسه توجيهي قبل از مسابقه در یک مکان مناسب جهت پذیرش تمامي كارك 7-2-4

 . كنندگان

 . تهيه جوایز نقدی و جایگاه مخصوص و پشت صحنه  : مراسم اعطا جوایز 2-2-4

  ISF همکارانل فضایي برای اسکان شام ای منطقه تامين 9-2-4

 . ISFكالس مطابق و كاركنان رسانه ISF، مقامات رسمي منتخب  برای ورزشکارانان و غذا تهيه و تدارک مک 10-2-4

، مشخص كردن مناطقي در  محلي برای شروع و پایان مسابقه ، حلي مجزا برای عموم، اختصاص م برقراری امنيت 11-2-4

 . ل مسير مسابقه هر جا كه الزم باشدطو

وسایل حمل و نقل برای مقامات رسمي و مطبوعات ، تا قادر باشند كه به نقاط مختلف مسير دسترسي پيدا  تامين 18-2-4

 . ، هليکوپتر( ، موتور كنند )مانند: جيپ

 در برخي مسابقات   ISFبا همکاری    ضد دوپينگهاى  انجام كنترل 13-2-4

 . استفاده از سرویس بهداشتي و حمام در نزدیکي محل شروع و پایان مسابقه امکاناتفراهم كردن  14-2-4 

 رسانه هامجزا براى ایجاد مناطق  ، ئم برای دسترسي به مناطق مشخص شده، تهيه عال رسانه ها تهيه اعتبار نامه 11-2-4

 . دیجيتال ، تهيه اطالعات مسير و نتایج به شکل ، تهيه ليست شروع در خط پایان

 WIFI از طریقرایگان به اینترنت  فراهم كردن اتاقي مخصوص مطبوعات با دسترسي 16-2-4

 . او رسانه ه ISFتهيه كردن عکسهای حرفه ای برای  17-2-4

باید  ههای مربوط یا عالمتو  ISFعالمت.  داشته باشد ISFهر مسابقه باید یک وب سایت با لينک به وب سایت  12-2-4

 . باید ارسال شود مسابقه با نتایج آن. اخبار مسابقات قبل و بعد از  ددر آن قرار داده شو
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وسایل اضافي لباس و كه چه  توانند مشخص كنند يم،  ISFبا هماهنگي نماینده  ، برگزار كنندگان درهر مسابقه 19-2-4

 . برای شركت كننده ها ممکن است الزم باشد

 ISFتبليغات برگزار كنندگان مسابقات كه شامل وب سایت و رسانه هاى جمعى است بایستى داراى آرم  -  ISFغتبلي 9-4

 . داده شده است باشد ISFو آرم رقابت هاى رسمي شاخه مربوطه كه توسط 

 WORLD CHAMPIONSHIPS”  ،“CONTINENTAL CHAMPIONSHIPS” ،“YOUTH“–) یعنى 

SKYRUNNING WORLD CHAMPIONSHIPS”،   یا“SKYGAMES“ ) و همچنين شامل آرم همکاران

ISF باشد . 

ISF  برای برگزار كننده مسابقه تهيه  ظرـ، در محل مورد ن هاـاص فضای الزم به آنـصـ، جهت اخت ليستي از همکارانش ،

 .  مي كند

مناقشه در این  نوعهر.  ممنوع مي باشد تمامي آگهي هایي كه تصور شود كه برای سالمتي یا مسائل روحي نامناسب باشد

 . بازاریابي  منعکس گردد كميتهو  ISF ، بایستى به مورد

 برگزار كننده به شرح زیر مفروض است :  توسط ISF تبليغ

، وب سایتها ، رسانه  ، همچنين آرم های مرتبط  در تبليغات مسابقه باشد بروشور یک صفحه كامل تبليغاتي باید در (1

 . و روی آگهي ها ) پوستر( و هر مطلب چاپ شده نيز قرار گيرد  های جمعي

، روی جایگاه شروع و پایان و در خط پایان و روى سکوى جوایز  درباالى آن ISFبا عالمت  ها بنریا  و ISFآرم  (8

 . قرار گيرد

 د .نپيروی كن مسابقات و الگوی راهنمای بایستى از استانداردهای ميزباني برگزاركنندگان مسابقات  : استانداردها 10-4

همچنين  تهيه ميگردد و ISFكه توسط  هرمسابقه در متریال تبليغاتى گانبرگزار كنند تبليغ : تبلیغ برگزار كننده 11-4

 . گيرد انجام مي و از طریق ارتباطات منطقه ای رسميدر وب سایت 

محلى است كه  ، مسئول ارتباطات و تبليغات ، دفترمطبوعاتى برگزار كننده :  دفتر مطبوعاتی و روابط عمومى  18-4

 و نتایج و قبل و بعد از مسابقه به همراه تمام تصاویر . اخبار ، پوسترها و بروشورها در محل مي باشد شامل قرار دادن بنرها

ساعت بعد از اتمام  84، طى  ایميل هرگونه اطالعات مربوط به رقابتها و همچنين عکسهاى حرفه اى بایستى تهيه و با

 .ارائه شود ISFمسابقه به 

، به مسائل بوم  ، در حين و بعد از مسابقه برگزاركننده مسابقه باید قبل : مسائل بوم شناختی و محیط زیست 13-4

 . رجوع شود( ISFشناختي و محيط زیست توجه ویژه داشته باشد. )مي تواند به رهنمودهای محيط شناسي 

 . رسمي باشند كادرنمي توانند از  و مدیران تيم ها مربيان،  رقابت كننده ها 14-4
 

*********** 
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  . قوانین مسابقه 5

تصميمات  مغایرت نقطه نظر ها و . در موارد باشد ISFمحلي باید مبتني بر قوانين رسمي ات آئين نامه های مسابق 1-1

 . نافذ خواهد بودISF نمایندگان 

 كند : را به شرح زیر منصوب  نى اشكادر سازما مسابقه بایستى كنندهربرگزاهر   : كادر مسابقه 8-1

  ISFمقامات رسمي  ،  ، مسئوالن فني ده هاميان برگزاركنننى سازما ارتباطاتمسئول تمامي  : مسابقه مدیر (1

 . است ISFجزئيات برای. مسئول زمان نگه دارها ، نتایج ، انتشار آنها و مسئول تهيه نتایج و دیگر  باشد مراجع محلى مي

و سایر موارد الزم  يو نيازهای غذایمکان  جا ومسئول ثبت نام شركت كننده ها و فراهم كردن   : مسابقه دبیر (8

 . مي باشدISF در رابطه با براى آنها و 

و  كمک رسانيایستگاههاى ،  تعيين نقاط كنترل،  ، عالمت گذاری طراحي،  مسير مسابقهمسئول  : مدیر مسیر (3

،  ایمنى تمام  جوانب مسابقه های زیست محيطي و همينطور مسئول این وظایف شامل مسئوليت و غيره است .تداركات 

برای شركت كننده ها و  غيره ، تعيين محل نقاط خروج و ، خدمات رساني پزشکي در مواقع اضطرارى نقاط پرخطر

 . مي باشد تماشاگران

فراهم  ، یه ها، تأیيد ، توليد و پخش اخبار مطبوعاتي ارتباطات رسانه ایتمامي مسئول   : تمطبوعامسئول  (4

 مسابقه مدیر به اتفاق مسئول مطبوعات.  مسابقه مي باشد اى نشانهایج و و تمامي اطالعات و نت كردن وسایل رسانه ای

 ( ر و غيرههليکوپت،  ، باالبر سيکلت موتور مانند ) مسابقه دسترسى به مسيرویژه براى تامين وسایل  گى هاى الزم راهماهن

 ISFو بایستى این فعاليت ها را با ندهى كنفرانس هاى مطبوعاتى را عهده دار بوده اسازم ، مسئول مطبوعات. ورندآ بعمل مي

 . هماهنگ نماید

نصب  بایستىی امنيت رقابت كننده ها رور برقرابه منظ گان مسابقاتبرگزار كنند  : مسیر مسابقه ىگذار عالمت 3-1

 این عالئم باید از مواد قابل تجزیه . شب نما ( را تضمين كنند الئم و ترجيحاً) مانند پرچم ها یا دیگر ع عالئم اصلى

 .  ، بالفاصله برداشته شوند پایان مسابقه ( باشد و بعد ازبازیافتى)

، سنجش های  روشن و واضح تعریف شده و بدون عالئم یا پرچم است در مسابقه ای كه مسير به صورت كامالً 1-3-1

. این نکات باید قبل از مسابقه در  در نظر گرفته شودوسيله ی برگزار كننده مسابقه ، باید ب امنيتي و نقطه زني های خاص

 . داده شوند اص توضيحطي یک جلسه ی توجيهي خ

 مرتبط با رقابتها را آزموده بایستى امنيت تمامى افرادكادر حرفه اى كار با  اختصاص  مسابقه زار كنندگانبرگ  : ایمنی 4-1

ایستگاههاى كمک هاى اوليه و و كادر  لين نقاط بازرسىمسئو ، ى مسير مسابقهراهنماها،  تماشاچي ها ، )رقابت كننده ها

طرارى و نجات سرویسهاى اض،  آمبوالنس ، سرویس سرویس هاى پزشکى،  نمایان كوهستانه، را پليسا همکارى ب( غيره

 . تهيه شده باشدنجات و ایمنى از قبل بایستى طرح .  دتضمين كن

: مانند  آیدطر آفرین باشد بایستى بعمل هایي كه ممکن است برای ایمني شركت كننده ها خ به محل توجه ویژه اى 1-4-1

ضافي و كادر ا یستى با این نقاط با . هو غيرهای بي حفاظ  ، یال ندهای ت ، شيب ى جاده ها، تقاطع ها یخ برف و،  آب

است برای كمک رساني به رقابت كننده شود و در برخي موارد طنابها یا زنجيرها ممکن  مجهز هاى اطالعات و غيره تابلوی

 . ها الزم باشد

های نجات در  تيم نقاط بازرسى وتمام با رادیویى  بوسيله سيستم ، بایستى همسابقاصلي گان برگزار كنندقرارگاهها و  8-4-1

 . هم مي شود مسير ، رئيس داوران و مدیر ISFدگان، كه این شامل نماین رتباط باشندا

،  استفاده از لباس های كشي و زیرین ، ممکن است فردی مسابقه : عالوه بر قوانين تجهيزات و پوشاک رقابت كننده ها 1-1

 .  ضرورى باشدمسير و وضعيت هوا شرایط بسته به غيره ، چراغ پيشاني و  ، عينک ، كاله ، كيسه آب دستکش
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و جوراب  ، كفشهای حرفه ای دویدن ) یا پوشش حرارتي (  استفاده از ژاكت ضد باد ، ULTRA و  SKYرشته های  در

پيشنهادی و یا اجباری . نيازهای  مختلف را پيشنهاد كنند ممکن است نيازهای ISF. برگزار كننده و داوران  اجباری است

 .  شود جزئيات آن مشخصدر جلسه ی توجيهي  ارسال و برای این تجهيزات باید قبل از هر مسابقه

ابل استفاده هستند یا كه آیا در كل مسير قمي گردد  مشخص مسابقه گانتوسط برگزار كنند  فاده از باتونهاستانحوه  1-1-1

 . دبایستى رعایت گرد نحوه استفاده از باتون ضرورتاًضوابط  . ممنوع است كال اینکه استفاده از آنها یا و  در بخش هاى خاصى

 . كنندمى لباسهای شماره گذاری شده ی شركت كننده ها را تهيه  برگزار كنندگان  : شماره های رقابت كننده ها 6-1

 آقا و خانم شماره های پایين تر به ورزشکاران )  . تعيين مي شود ISFشماره ها بر طبق آخرین دستور رده بندی  تخصيص 

 . نزولي مرتب مي گردد صورتبه همين ترتيب به و   ( در رده های باالتر اختصاص داده مي شود

قابل  شروع ثبت نام كرده اند كننده هایي كه در ليسترقابت  فقط برای و اى باشد بستهبایستى محل   :  مکان شروع 7-1

مطابق با نام و و اینکه شماره لباس هر فرد به طور صحيح قرار گرفته  لباسها و تجهيزات الزم،  . در این نقطه رسي باشددست

 . اال را ندارند ممنوع است. ورود به این منطقه برای كساني كه تجهيزات ب ، كنترل ميشود اوست

 :هاى شاخصى قرار بگيرند در طول مسير بایستى در محل رسينقاط باز :بازرسی نقاط ىها كنترل 2-1

 قرارگاهو قادر باشند كه با ها تجهيز شوند  ها باید با فرستنده . كنترل كنندهو غيره ها ت یا تقاطعها، انشعابا ه، گردنها مانند قله

كنند، ترتيب ورود آنها  عبور مي آنها بازرسيها از نقاط  كه رقابت كننده ها باید زماني كنندهكنترل . مسابقه ارتباط برقرار كنند

این  ها را از دوندهباید  ها را یادداشت كنند. اگر یک مسابقه كنسل یا متوقف شود، كنترل كننده ها نمایند و انصرافيرا ثبت 

 چک كنند.نقاط جهت موارد ایمنى 

.  دنگزارش كن كننده ها به مسئوالن مسابقه را فوراً ر تخلف از قوانين و یا اهانت رقابتباید ه كنترل كننده ها  1-2-1

. )مانند  ابقه به شركت كننده ها انتقال دهندمس از قرارگاه خاصى را هاى ممکن است دستورالعمل كنترل كننده هاهمچنين 

 . که مسابقه متوقف شده است و غيره(، یا این پوشيدن ژاكت

،  برای طول مدت مسابقه ، باید در ایستگاههای كمکي  مسابقه كنندگانگزار رب :  كمك و پشتیبانىایستگاههای  9-1

 توصيه ميشود . هستند و مجهز مي باشند بي نياز ، رقابت كننده هاد كه نتداركات الزم را فراهم كند و یا اطمينان داشته باش

روبرو مي شود ( ذخایر مایعات قرار ، اول با آن  هر كدام كه ورزشکار) متر صعود عمودی 100كيلومتر طولي یا هر  1درهر 

 ، در نزدیکي خط پایان.  را تدارک دیده باشند تنقالت،  ی مياني مسابقه. حداقل یک ایستگاه كمکي در نقطه  داده شود

 . ها اختصاص داده شودرقابت كننده  برای تنقالتت فراهم كردن مایعات و جه محلي خاص

 ، ایستگاه كمکي متر قبل و بعد از 100فقط اجازه دارند  ، هاى رقابت كننده هاكمکى گروه هاى كمک رساننده یا  1-9-1

، مسئول برداشتن و خارج كردن عالئم و دور ریختني ها ی مسير  مسابقه . برگزار كنندگان به رقابت كننده كمک كنند

 . مي باشند كمکيهای  ، نقاط بازرسي و ایستگاه مسابقه

تواند  مي برای رقابت كنندگاندیگرى نقاط كمکي ایستگاههای كمکي كمي در دسترس است  اى كه در مسابقه 8-9-1

 . توافق شود ISFفني  و كميسيون ميان برگزار كنندگان

رقابت كننده  انحصارى ، برای استفاده ر، مسير بوسيله نرده و حصا پایانخط قبل از  متر 100حداقل   :خط پایان  1 -10

 . متر باشد 1 عرض خط پایان باید تقریباً.  بسته مي شود ها

تجهيزات ها و  در این منطقه لباس.  شود تدارک دیده مي برای ورزشکارانمحصور  ، یک منطقه بعد از خط پایان  1-10-1

،  ای پزشکي ، خدمات رسانه گاناز جمله : برگزاركننداتيکت دار) نشاندار(   رسمي كادرفقط .  خواهد شدالزامي آنها بررسي 

این محل ام باید در مجاور . سرویس بهداشتي و حم منطقه وارد شونداین به  ميتوانند غيره ت و تلویزیون وكاركنان مطبوعا

 . قابل دسترس باشد



 کوهستان یقوانین بین المللی دو  فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
 کارگروه مسابقات و لیگ             

 

 
 

14 

كه به وسيله عکس پایاني یا دیگر مي تواند داشته باشد  ته یا گروهفقط یک برنده در هر رش هر مسابقه  : برندگان 1 -11

چکدام از گزینه های فوق وجود نداشته باشد تصميم نهایي ـ. در صورتي كه هي خص مي شودـرل مشـتـهای كن سيستم

 ته ميشودـده زمان گرفــر دونـتى كه براى هاــقــتنها در مسابه خواهد شد . ـتـط هيئت داوری گرفــتوس

(VERTICAL KILOMETER  ، VERTICAL WORLD CIRCUIT  مي توان شروع فردیبراى مثال ) 

 . تساوی داشت

یا داور  ISFمور زیر نظر مأزمان گيری در خط پایان  كنترل مسابقه برگزار كنندگان  :ان پای خطكنترل نتایج و  18-1

ها و ترتيب پایاني با این سيستم ثبت  زمان گيری الکترونيک استفاده شود . اگر سيستم زمان كنند مسابقه را تضمين مي

از خط پایان  زماني كه سينه رقابت كننده ، و ترتيب پایاني ها زمان،  اشدو اگر سيستم زمان گيری الکترونيک نب شود مي

 . مي شود( تایيد  ، فيلم و داورها ه عکس پایانياین نتایج بوسيل)  . ثبت مي شود، عبور مي كند

به  ، تهيه مي كنند و هر زمان كه درخواست شود ورودبه ترتيب زمان  كننده ها را ليست رقابت،  گانبرگزاركنند 1-18-1

 . ، منتشر شود داوران دین نتایج نباید بدون بررسى و تایي. ا داوران ارائه مي كنند

 مشخص شود كهقاره ای و جوانان و قهرماني جهان ، باید قبل از هر مسابقه  تركيب هيئت داوری :هیئت داوری 13-1

، نهایي  . تصميم هيئت داوری با نظر اكثریت باشد  ISF و یک داور بين المللي ،  مدیر مسير  ISFنماینده شامل  بایستى

 .و قوانين آن حاكم خواهد بود ISF، تصميم نماینده  اختالفو در موارد است 

مرتبط با  لتصميم گيری با در نظر گرفتن تمام مسائنقش هيئت داورى مسابقه   :نقش و وظیفه هیئت داوری   14-1

عيين تکليف تو بررسى  ، اختالفات رفع راه حلهایي برایپيدا كردن ،  عدي نامساآب و هوایشرایط  با لحاظ كردن مسابقه

 جوانمردانه سالم و، تضمين برگزارى  استاندارد بودن مسابقات و رتبه بندى ها ، اطمينان دادن بر اعتراضات و شکایات

 ، آیدغير شفاف بودن مسابقه بوجود کن است در مورد نواقص و ـمـم و تصميم گيرى در مورد هرگونه سؤالى كه مسابقات

 . باشد مي

، كه  است ISFنماینده ی  ، قاره ای و جوانان و قهرماني جهان مسابقههر باالترین مسئول رسمى در  : ISFنماینده  11-1

ی ارتباط بين رهماهنگي و برقراوظایف او شامل :  . باشد( برگزیده مي شوداشته )اگر خود حضور ند ISFرئيس از طرف 

ISF رعایت  امي آئين نامه هاـتم كه موضوع  از این براى مطمئن شدن؛  است فدراسيون ملىنمایندگان گان و و برگزاركنند

 جوایز مناسب و و شود پروتکل درستى اعمال مي و اینکه باشند ميمربوط به آنتي دوپينگ  كه هایى آنشامل  شوند مي

نظارت كند و گزارش رسمي را در طول  مشروط ده بندى هاىاست كه بر ر ISF. این وظيفه مسئول مقتضي اهدا مي شوند

 . ساعت بنویسد 42

به اتفاق ئين نامه ها اعمال ميشوند و تضمين مي كند كه تمامي آ ISFداور بين المللي  : ISFداوران مسابقه  16-1

. را تضمين كنند  حضور یابند و سالمت مسابقاتكميته ایمنى و جلسات مسابقات  در جلساتبایستى برگزار كنندگان 

رعایت موارد با مسابقه  اطمينان بدهند كه و كنند را امضا و هر اعتراض و شکایتى را دریافت های رسميبندى رده همچنين 

 . خواهد شد برگزار ISFحداقل یک داور بين المللي ا حضوربرقابت  . هر شده است محيطي برگزارزیست 

، مسير  همچون قوانينكنندگان الزم است از تمامي جوانب مسابقه رقابت  : ( ها توصیه ها ) خالصه دستورالعمل 17-1

. در زیر رهنمودهای  شودیح آنها تشکيل برای تشربایستى توجيهى  و جلسات هي الزم را داشته باشندآگامسابقه و غيره 

 :  اساسي بيان مي شود

 ISFهيئت داورى و نمایندگان، مخصوصا  رسمي مسابقه معرفى كادر (1

 سرعت باد و غيره ، دما و آب و هوا پيش بيني (8
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نقاط  ، پشتيبانيهای كمکي و  ، ایستگاه ( اسالید و ویدیو توصيف مسابقه با استفاده از ابزار كمکي تصویری ) (3

 . مختلف، موارد فني  مناطق سخت و مشکل،  بازرسى

 . تجهيزات مورد نياز مسابقه (4

 . نقاط توقفزمانها یا  (1

 ، پاركينگ مسابقه "از"یا  "به"و نقل عمومي  ، حمل ها برای صبحانه ها و مکان زمانبا  ل روزانه رقابتهاجدو (6

 غيره جوایز و تشریفات پایان مسابقه و ، ، وعده های غذایي دوپينگ ، كنترل آنتي ، شروع و اتمام مسابقه اتومبيلها

،  ها حمام ، لباس ، اتاقهاى تعویض لباس براى پوشيدنرفتن ـآوردن و تحویل گدر محل خدمات مسابقه : (7

 . امکانات پذیرایى

مورد توجه  مسابقهموقع گرم كردن قبل از مسابقه و حين ایستى باطالعات در مورد تمرینهای محيطي خوب كه  (2

 . قرار بگيرند

كننده  . هر برگزار فتندایا به تعویق بي لغو شوند خيلى استثنائي نمي توانند مگر در مواردمسابقات  : لغو مسابقه 12-1

 .  گرفته باشد، برف و غيره را در نظر  وایي نا مساعد مانند مهشرایط آب و ه مواقع مسابقه باید یک مسير جایگزین دیگر براى

بق با قوانين هر كشور و ، مطا ، ممکن است در هر مسابقه های ضد دوپينگ كنترل :پینگهای ضد دو كنترل 19-1

 . در نظر گرفته شود در توافق با فدراسيون ملي( WADA) پروتکل

،  جوایز بدون تبعيض جنسيتي ، كه برگزار كنندگان مسابقه اطمينان خواهند داد   :تشریفات رسمی  جشن و 80-1

 . ، اعطا مي گردد ان كه در مسابقه رتبه آورده اندنفر اول مردان و زن 3حداقل به 

، جلسات و جوایز و  زمان مسابقه ، تاریخ و مسابقه برنامه روى،  و برگزار كنندگان به اتفاق ISF :جدول مسابقه  81-1

 . كنند تصميم گيرى ميغيره 

مناطق از برخورد مسير مسابقه با  مالحظات الزم را براى احتراز ستىبایبرگزار كنندگان  :مسائل محیط زیستى 88-1

جمع آورى سریع و براى جمع آورى سریع عالمت هاى استفاده شده و اطمينان الزم را حساس اكوسيستم به عمل بياورند 

و  ىبراى عالمت گذارو اینکه بدهند در پایان مسابقه ،  مواد زائدی كه بوسيله تماشاچي ها و شركت كننده ها رها شده است

 . فاده مي شودفقط از مواد قابل تجزیه طبيعي استغيره 
 

*********** 
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 رقابتهای رسمی.  6

، در  ISF، مطابق با قوانين عمومي  دوره ای ومسابقات رسمي شامل قهرماني ، سری مسابقات ورزشکاران آئين نامه های 

 ، منتشر مي شوند . بخش مربوطه روی وب سایت

 اسکای رانینگ مسابقات

سرى مسابقات ملي ورزشکاران دوى و ( SWSسرى مسابقات جهانى ورزشکاران دوى كوهستان ) :مقدمه  1-6

هستند  تجارى مسابقات VERTICAL KILOMETER (VKWC )( و مسابقات دوره ای جهانى SNSكوهستان )

 این . داشته باشند كنترات داده ميشوندرا و ورتيکال كيلومتر عالمت تجارى اسکاى رانر به كسانى كه  ISFتوسط كه 

 . دی و تيمي آزاد استافرانبرای دونده های  مسابقات

1-1-6 SWS , SNS , VW , VKWC   پارامترهایبر مطابق مسابقات منتخب تعدادی از بر اساس  ISF . بنا شده اند 

 را رعایت كند و در تقویم ملى هر عضو ISFبایستى قوانين  SNSو  SWSمسابقات انتخاب شده  : بقاتامس 8-6

ISF گنجانده خواهد شد. 

تکى و به صورت آنها  با ISFكه بایستى سازمان دهندگان دوره هاى ملى اسکاى رانر را یا عضو داوطلب  عضوهر 1-8-6

توسط سازمان و در نتيجه به تمام مسابقات انتخاب شده  قرارداد بسته بشناسد براى دوره هاى ملى اسکاى رانر انحصارى

 . آمده است اشراف داشته باشنددهندگان ملى كه در تقویم ملى 

در كشور او سازماندهى نشده دیگرى شد كه هيچ دوره تجارى دوى كوهستان مطمئن خواهد عضو یا عضو داوطلب  8-8-6

 . است

مي تواند  VERTICALو یا   SKY  ، ULTRAبقات هر كدام از رشته های مسا : یا چشم اندازها دیدگاهها  3-6

 باشد .

با این دليل كه باشد و  مي تواند مسيرهای ادغام شده داشته رشته در هرتا  1مسابقه از  8ثر حداك : استثنائات  1-3-6

 . فراهم شودداراى امکانات كافى نيستند ى كه كشورهای ركتشامکان و فرصت 

  SKYRUNNER WORLD SERIES:فردی مسابقات  امتیازدهىسیستم  4-6

   SKYRUNNER NATIONAL SERIES و   VERTICAL KILOMETER WORLD CIRCUIT و 

 . در نظر گرفته مي شود انفرادی رده بندیسيستم وجه به ـزنان برنده با ت ن ونای نتایج مرداـمببرامتيازهایي  هر مسابقهدر

 . تعيين خواهد شد هر سال براساس تعداد مسابقات ، از مسابقات دوره هردر رده بندی 1-4-6

 . امتيازات جایزه در بعضى مسابقات منتخب ممکن است به همه رقابت كنندگان تعلق گيرد 8-4-6

 . خواهد شدلحاظ  رده بندی ، در در تقویم رسمي بهترین نتيجه قبلي درصورت تساوى 3-4-6

 در نظر گرفته شود .  ISFرده بندی تمام مسابقات ميتواند بر اساس رده بندی عمومي  4-4-6

  :  SKYRUNNER WORLD SERIES تیمی مسابقات سیستم امتیازدهى 1-6

   SKYRUNNER NATIONAL SERIES و   VERTICAL KILOMETER WORLD CIRCUIT و

  . اعضای تيم در هر مسابقه تعریف شودفردی به دست آمده توسط  براساس امتيازهایميتواند ،  سيستم رده بندی تيمي  

SKYRUNNING WORLD , CONTINENTAL , YOUTH CHAMPIONSHIPS & SKYGAMES 
 ردهو عناوین به قهرمانان در هر اختصاصى مسابقات قهرماني قاره ای و جهاني آزاد هستند . مدالها ی  :كلى قوانین 6-6

 شوند . اعطا مي شود . فقط كشورها رتبه بندی مي

6-6-1 YOUTH SKYRUNNING WORLD CHAMPIONSHIPS  . آزاد هستند برای تيمهای ملي رسمي

 سال  A(16-17) ,B(18-20) , U23(21-23)ورزشکاران باید مطابقت داشته باشند با گروه سني : 
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ها حضور پيدا  در رقابت ISF، ممکن است با صالحدید هيئت  ISFتيمهای ملي از كشورهای بدون عضویت كامل 8-6-6

رعایت  و آئين نامه ها باید دقيقاً ISFمقرر ميگردد ، باید پرداخت شود . قوانين  ISF. هزینه ی ثبت نام كه بوسيله كنند 

 . فقط یک تيم از هر كشور اجازه شركت در رقابت را دارد .گردند 

 مي كنند . را نمایندگى ستى مليت همان كشوری را داشته باشند، كه آنیكليه اعضا تيم با 3-6-6

برای فقط در شروع مسابقات قهرماني اعالم شوند و  ISFرفرم مربوطه د ورزشکاران هر كشور بایستى :ملی  رده بندی 7-6

 . ساعت قبل از هرمسابقه به روز شود 18، حداقل  ثبت نام افراد جدید

از طریق برگزار كننده آن مسابقه خاص و با قبول قوانين همان  ، ورود بایستى مستقيماً ISFبعد از ثبت نام بوسيله  1-7-6

 . مسابقه انجام گيرد

هایشان  مليت ى ازیکبایستى  تهابرای حضور در رقاب فصل هر روعـدرشدو مليتي  ستانـگان دوى كوهدـدون  :ثبت نام  2-6

 . كرده و تحت آن مليت در رقابتها شركت كنندرا انتخاب 

تقسيم بندى با توجه به ، براساس نتایج زنان و مردان برنده  امتيازها در هر مسابقه  :دی افران امتیازدهىسیستم  9-6

 با  10،  18،  14،  16،  12،  60،  68،  64،  66،  62،  78،  72،  22،  100 : شوند مشخص ميدر هر رده  امتيازها

 . آید پایين مي ام برای زنان 11ه مردان و جایگاام برای  40تا جایگاه  دو امتياز دو امتياز كاهش 

، براساس امتيازهای فردی به دست آمده  سيستم رتبه بندی تيمي  :ملی  رسمی تیمهای دهىسیستم امتیاز 10-6

 بدست مي آید ) حداقل یک مورد برای هر جنس (باالی جدول نفر  چهارتوسط 

و   "قهرمان دوى كوهستان"،  رین امتيازكنندگان مرد و زن اول با بيشت، رقابت  مسابقات قهرماني پایان در :عناوین 11-6

 . خواهند شد اعالم  "تيم قهرمان جهان یا تيم قهرمان قاره ای"تيم ملي با بيشترین امتياز 

و  مرد سه رتبه اول گيمز ، قهرماني قاره ای و قهرمانى اسکاىو جوانان  جهانىدرپایان  مسابقات قهرماني  : جوایز  1-11-6

 . ، نقره و برنز دریافت مي كنند ، به ترتيب مدال طال زن

ا هر سال ، براساس تصميم هر ییکبار سال  8هر  ميتواند ااین رقابته  :دوى كوهستان اره ایقهرمانی قمسابقات   18-6

این .  باشد معتبر،  رانربرای رده بندی مسابقات جهاني اسکای تواند  مينتایج آن شود و ، برگزار ISF، با هماهنگي  قاره

 قاره برگزار شود .  هرتواند در كشورهای مختلف  رشته مسابقات مي

به ورزشکاران حاضر و  توجهبا مسابقات بایستي  سطحبرگزار شود و  هر رده مسابقات باید بر طبق شرایط : مسابقات 13-6

 .  دبين المللي مطابقت داشته باش هایشان با سطوح ن شاخص بودن آنها و سازمانميزا

 تبعيت مي كند . حداقل یک مسابقه  VERTICAL ,  ULTRA , SKY دسته بندى هاى مسابقات از : شرایط 14-6

 متر 8000زیر  ماكزیمم با ارتفاع مي تواند ی این مسابقات برگزار شود و یک مسابقه همیف شده برطبق شرایط تعر یستىبا

 . تند برگزار شودبا هدف دادن امکان و فرصت به كشورهایى كه داراى امکانات كافى نيس

) برای  ستندـيرد و در یک رده نيـگ انجام مي اره ایـرماني قـقات قهـابقه ای كه در مسابـاگر دو مس :موارد خاص  11-6

ت مسابقا"و  "قاره اى Vertical Kilometerات قهرمانىمسابق"  ( عناوین Vertical Kilometer   +SkyRaceمثال :

. فقط مسابقات بيشتر از یک رشته  در نظر گرفته مي شودبراى آنها یا هر دو (  ، تيمي )فردی "قاره ای SkyRaceقهرماني 

 تواند عنوان تركيبي داشته باشد . مي

 . برگزار مي شودسال یکبار  8این رقابتها هر :  سابقات قهرمانی جهانى دوى كوهستانم 16-6

 . برگزار ميشود Verticalو  Ultraو   Skyرقابت از رده های اصلي كه در 3حداقل  : مسابقات  1-16-6

 . گردد توسط عضو ملى برگزار ميشده  دوى كوهستان تایيددر مسير درنظرگرفته شده مسابقات  8-16-6
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عناوین تركيبي و رده ی كشوری یا  . گردد يماعطاء این رقابتها ، در هر كدام از  عنوان قهرماني جهان :عناوین  3-16-6

 . مي شود اعطاء ملي نيزتيم 

17-6YOUTH CHAMPIONSHIOS   : تواند هر ساله برگزار شود . این مسابقات فقط  ها مي این رقابتSKY و 

VERTICAL  شود .  برگزار مي 

-A(16ین قهرماني جهاني جوانان در دو رشته برای قهرمانان زن و مرد در هر سه رده سني شامل واعن :اوین عن 1-17-6

17) , B(18-20) U23(21-23)  . سال اعطا مي گردد 

 . شود برگزار IOCهای المپيک  ، همزمان با بازی سال یکبار 4هر  تواند مي رقابتها این :اسکای گیمز  12-6

ی یکي یا به اضافه   VERTICALو   SKY  ،  ULTRAرقابت اصلي از موارد زیر  3حداقل  : مسابقات 1-12-6

 . را شامل مي شود SKYSPEED  ، SKYBIKE  ، SKYRAIDهای  بيشتر از رقابت

عنوان ، برای  . عناوین تركيبي و رده های تيمي مي شود عطاءادر هر دوره از رقابتها  "قهرمان  "عنوان  عناوین : 8-12-6

 . اعطاء خواهد شدقهرمانى اسکای گيمز 

 . مذاكره مي شود  ISFقبل از هر مسابقه با   :فروشندگى و تجارىقوانین  19-6

 .  است و مي تواند قبل از مسابقه مذاكره شود ISFمالکيت در : قوانین تلویزیون 80-6

 رقابتهای دیگر

رقابت  مي را قادر سازد تاناتواني های جسافراد دارای كه ، رقابتهایى برای آینده استطراحى شامل  ISFاهداف   81-6

 . كنند

88-6  ISF  مسابقات دیگر و مسابقات قهرماني مخصوص را برگزار نماید .مي تواند 

 . هر سال برگزار و آزاد استتواند  مياین رقابت  1-88-6

 

*********** 
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 ها ن رقابت كننده. قوانی7

نقطه ،  تمغایر. در موارد  مطابقت داشته باشد ISFباید با قوانين رسمي  ، آئين نامه های مسابقات محلي مقدمه : 1-7

 . نافذ خواهد بود ISFبيان شده در این قوانين و تصميمات نمایندگان  نظرات

 نشان دادن روح ورزشکارانهبراى و قوانين محلى  ISFپيروى از قوانين گانرقابت كنند تمامي برای :پیروی از قوانین  8-7

محلى قبل  همچنين الزامي است كه در جلسه توجيهي.  الزامي است عموم مردم و نمایندگان ، برگزاركنندگان ، به سایر رقبا

 ، دریافت مي كنند SMSاطالعات مسابقه از طریق ایميل یا  انين وكه در مورد قورا شركت كنند و یا تذكراتي از مسابقه 

 . بپذیرند

، بر طبق  گواهي پزشکي معتبرباید كه آزاد است  سال و باالتر 12ورزشکاران  ، برای ISFرقابتهای رسمي  : صالحیت 3-7

رسمي تقویم  براساس ي كهرقابت كه در ى. رقابت كنندگان ، داشته باشند كه مسابقه در آن برگزار مي شودقانون كشوری 

ISF اظهار مي دارند كه قواعد مسابقه و قوانين عمومي  كنند شركت مي برگزار شده ،ISF را خوانده و پذیرفته اند . 

سختي  گونهمتر ارتفاع و بدون هر 3000زیر  SKYRACEو  VERTICAL KILOMETER در مسابقات 1-3-7

 .  تر بياید پایين، محدودیت سنى ميتواند  كوهنوردی

 شود و در فرم مخصوص درخواست شركت در مسابقه در هر مسابقه به طور مجزا مشخص ستىآئين نامه های ورودی بای

 . و امضا گردد نوشته شده و موافقت

مسابقه در آنجا ى كه ، دارای گواهي ورزشي پزشکي معتبر برای كشور برای ورزشکاراني كه ى اسکاى ریسها رقابت 8-3-7

 ، )با مسير دشوار( موارد مسابقات خاصدر . آزاد است فدراسيون ملي ورزش كوهستان یا اعضاىو هستند  شود برگزار مي

 . را دارند اسکي كوهستان یا است كه شركت كننده ها اثبات كنند كه تجربه ی دویدن در ارتفاع باال و الزم

متر  3300و یا باالی   UIAAدر مسير با مشخصات گرید دو  ULTRASKYMARATHON هاى  رقابت 3-3-7

 .ندگان با سوابق مناسب اسکای رانينگ ، سنگ نوردی و كوه نوردی وبرای تمام د آزاد است

 . داشته باشند كه بيمه شخصي و بيمه شخص ثالث شود توصيه ميرقابت كنندگان به  4-7

از طرف برگزاركنندگان مشخص در قوانين مسابقه تجهيزی كه  ورقابت كننده ها باید لباس  :لباسها و تجهیزات   1-7

 ملزومات تعيين شده باقالم بایستى این ا،  ت تضمين امنيت شركت كنندگانجه . یا همراه داشته باشند و بپوشند شده را

. رئيس هيئت داوران این حق را  مجاز نيستندلباسهاى زشت و جلف  . و درشرایط درست و بى عيبى باشند تطابق داشته

 .  رد كند معيوب و یا ناقص تشخيص داده شده هر تجهيزى را كه دارد كه

های چسبان  ،  مانند انواع لباس اقالمىداشتن ، ممکن است  عالوه بر قوانين فردی مسابقات  : تجهیزات اضافی   6-7

و هوایي مطابق با  ا شرایط آبی با توجه به شرایط مسير و ، چراغ پيشاني و غيره ، عينک ، كاله، كيسه آب دستکش

 كوهستان ىكفش دو ، ژاكت ضد باداستفاده از  Sky  ،Ultraمسابقات در  . مورد نياز باشندجهت استفاده  ISFقوانين

با جزئيات در جلسه توجيهى  قبل از هر مسابقه اعالم وقالم بایستى . لزوم استفاده از این ا و جوراب ضرورى است مناسب

 . شرح داده شود

آیا در طول  كه شود مشخص مي ISFبرگزاركننده مسابقه و تصویب كميسيون فني  توسط هر ها  باتون استفاده از 1-6-7

نحوه  از. تبعيت  ممنوع است كالًاینکه  آزاد است یا  آزاد است یا اینکه در بعضى قسمت هاى خاصمسابقه تمامى مسير

 ها اجبارى است. باتوناستفاده از 

برگزار كننده   ليست شروعرقابت كننده هایي كه در و فقط برای منطقه ی شروع باید بسته باشد  : شروع  منطقه 7-7

كه شماره لباس شركت كننده  ، . وسایل و تجهيزات الزم كنترل خواهد شد ، قابل دسترسي باشد ثبت شده و وارد شده اند
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را  فوق الذكر الزاماتكه  ه این منطقه برای تمامي كساني. ورود ب قرار گرفته باشدخواني داشته و در جای صحيح  هم با نام او

 . ، ممنوع است ندارند

ها  ترتيب ورود و زمان براى اینکه ازرسي تعيين شده عبور كنندرقابت كننده ها باید از تمامي نقاط ب  : بازرسی قاطن 2-7

 . به لحاظ مسائل ایمنى استفاده شوند در صورت كنسل شدن مسابقه  ولحاظ شوند مي تواند برای رتبه بندی 

و فقط این افراد  االترـبسال یا  18ان و زنان ه وجود دارد : مردـتـدس 8، فقط  ISFهای رسمي  در رقابت  : دسته ها 9-7

 . و یا ليست رده بندی حضور داشته باشند ISFمي توانند در ليست رسمي شروع 

در ليست رسمي شروع توانند  دسته ها نمي اما اینانند دسته های دیگری ایجاد كنند مي تو گان محلبرگزاركنند  1-9-7

ISF مي تواند ایجاد شود سته ی جوانانیک د . مثالً و یا ليست رده بندی وارد شوند ، . 

،  مي شود، رقابت كننده ها باید به قوانيني كه در ادامه ذكر  در طول مسابقه  : هدایت مسابقه رقابت كننده ها 10-7

 : باشند پایبند

در طي  و نبایدعبور كنند  بازرسينقاط تمام  از ومسابقه را دنبال كنند مسير عالیم قابل رویتت كننده ها باید رقاب (1

 . بيرون بروند پشتيباني ایستگاههای كمکي و متری 100از شعاع  مسابقه

 كادر و یا توسط ه كنار بروند یا از طرف مدیر مسابقه کن است خودشان به صورت داوطلبانه از مسابقرقابت كننده ها مم (8

 . ، مجبور به كناره گيری از مسابقه شوند حاضر ىپزشک

يهي مسابقه توضيح براساس روشي كه در طي جلسه ی توج( بایستى  یا اجباری مسابقه ) داوطلبانه وكناره گيری از  (3

 . خاص در شرایط بسيارمگر  گيردبازرسي انجام در نقاط داده شده 

كمک كنند و هيئت داوری  ، ر افتادهبه خط انش كه صدمه دیده یا شرایط گانىبه شركت كنند رقابت كننده ها بایستى (4

 . حساب خواهند كردزمان از دست رفته براى این كمک رسانى را 

، به پوشيدن  مسير مسابقه ، شركت كننده ها را در هر نقطه ای از بازرسي  ، ممکن استلين نقاط مسئویا  مسابقهمدیر  (1

 . ، وادار نمایند یا دیگر موارد از لباسها و تجهيزات اجباری یا كاله  ، سرپوش بادگير

 . آمده اعمال خواهند شد ISFو آنچه كه دربر اساس آئين نامه هاى مسابقات مختلف جرایم   : جرایم 11-7

 : اعمال خواهد شد ای موارد زیربرت )مردودی از مسابقه( ، دقيقه تا سلب صالحي 3یک جریمه از  1-11-7

 /+ متر( -100)پرتاب زباله در بيرون نقاط بازرسى (1

 ند( مناطق غيرمجاز )در نقاطي كه به عنوان ایستگاه كمکي نيست یافت هرگونه كمک دردر (8

 بصورت عمدى یا سهوى دنبال نکردن عالیم مسير مسابقه  (3

 )منظور شماره ورزشکار است( . نباشند یا دستکاری شده باشند در معرض دیدلباسها شماره  (4

 غلط های شروع (1

 . ، عبور نکنند از نقاط بازرسي اجباری (6

 . كمک نکردن به دیگر شركت كننده ها در صورت نياز به كمک : داشته باشند رفتار غیر ورزشی (7

 . مورد نياز تجهيزاتنداشتن یا عدم استفاده از  (2

 . یا داوران كادر برگزاریدستورات  تبعيت نکردن از (9

 خواهد بود: برای افراد زیر اعمال عدم صالحيت 18-7

 .جوایز شركت نکنند ءبدون هيچ علتي در مراسم اهدا (1

 تست آنتي دوپينگ داشته باشند.ی مثبت در وپينگ سرپيچي كنند و یا یک نتيجهاز انجام تست آنتي د (8
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، نوشته و امضا  نتایج موقت انتشار موقع ، در خط پایان و یا در و شماره لباس او معترضباید با نام فرد  : اعتراضات 13-7

 .شود عودت داده مي اعتراضاتممکن است درخواست شود كه در صورت وارد بودن یورو یا دالر  80 مبلغپرداخت  . شود

، نهایي است و  ریتنظر اكثبا هيئت داوری. تصميم  شود رفته نميپذیدیگر ،  ساعت از نشر نتایج موقتي یک بعد از اعتراضات

 .آن، اعمال خواهد شد و قوانين ISFنماینده  ، تصميم در موارد اختالف

،  ، و رأی هيئت منصفه دگرد ارائه مي ISFبه همان روش با تصميمات هيئت داوری  به تجدید نظرى ها درخواست 1-13-7

 شود. ، اعالم مي روز از دریافت درخواست 10بعد از 

بق برطست دوپينگ در نظر گرفته شده براى آنها تدرشود  خواسته ميها  رقابت كنندهاز  : كنترل مصرف مواد نیروزا 14-7

رد صالحيت  ی تست مثبت بالفاصله نتيجههای با  . رقابت كننده ، شركت كنند(WADA)قوانين هر كشور و پروتکل 

 شوند. مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «موفق باشید » 

 

 (فرانسه -چامونى) تصویب شده بود ISF در مجمع عمومى 2114 ژوئن 22 قوانین قبلى در

 (اسپانیا -)ساراگوزا ISFجلسه كمیته مدیریتدر  2115 مارس 22 به روز شده در

 رسمى رقابت 6بخش ISFدر كمیته مدیریت  2117 مارس 3 به روز شده در

 ISFدر كمیته مدیریت  2017نوامبر   7به روز شده در 

 :توجه 
 هرگونه تغييرات با تائيد قوانين در مسابقات داخلي  ودن شرایط اجرای برخي از مفادبصورت مهيا ندر ،

 كار گروه مسابقات و ليگ این فدراسيون قابليت اجرایي خواهد داشت .

 قبل از بایست در جلسه فني مي  ، توضيحات و ...نکات فني ، الزامات اجرایي ، قوانين ، مقررات تمامي

 داده شده و به همان شکل نيز در هنگام برگزاری اجرا گردد .توضيح  مسابقه برای شركت كنندگان

نامه  عوامل اجرایي و دست اندركار برگزاری مسابقات داخلي عالوه بر قوانين فوق مي بایست شيوهمامي ت

 نگ ( را مدنظر قرار داده و رعایت نمایند .برگزاری مسابقات دوی كوهستان ) اسکای راني

 
 


