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 "کشور های باشگاه نوردی نامه اجرایی جام سنگ شیوه"

 

 

 ماده اول: ـ 
نوردی و  فدراسیون کوهاز سوی ریاست  باشد نفر می 5که شامل  های کشور باشگاه نوردی کمیته اجرایی جام سنگ .1

 گردند. در ابتدا هر سال انتخاب می و به پیشنهاد کمیته مسابقات و لیگ صعودهای ورزشی

سال  شروع هر از بین اعضای کمیته اجرایی در به انتخاب رئیس فدراسیون های کشور باشگاه نوردی جام سنگ رئیس .2

 گردد. شمسی تعیین می

 باشند. رای یک حق رای میداتنها .هریک از اعضای کمیته اجرایی  .3

های کشور به صورت پیوسته توسط اعضای کمیته اجرایی مورد بازنگری  باشگاه نوردی نامه اجرایی جام سنگ شیوه .4

 .باشد االجرا می پس از تأیید رئیس فدراسیون الزم و گیرد قرار می

درخواست کتبی آن عضو و  کار با این ،درصورت درخواست انصراف هریک از اعضای کمیته اجرایی از سمت خود .5

نوردی و صعودهای ورزشی  ذکر دالیل درجلسه اعضای مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید ریاست فدراسیون کوه

فدراسیون نیز ملزم به جایگزینی فرد دارای صالحیت در اسرع وقت به منظور جلوگیری از ایجاد  باشد. قابل اجرا می

 .باشد خلل در روند کار کمیته می

 باشد. جلسات الزامی می های کشور در باشگاه نوردی حضور اعضای کمیته اجرایی جام سنگ .6

 .نیستندمسابقات با هیچ عنوانی  های کشور مجاز به حضور در نوردی باشگاه اعضای کمیته اجرایی جام سنگ .7

 وری و طراحهی و جهداول و فیلمههای مربهوط بهه دا     ,وط بهه مسهابقات صورتجلسهات کمیتهه اجرایهی     بتمامی مدارک مر .8

نگههداری  در محهل فدراسهیون   ههای کشهور    نهوردی باشهگاه   هرگونه مدارک مربوط به مسابقات در آرشهیو جهام سهنگ   

ههای   نهوردی باشهگاه   جهام سهنگ   مهدیر برداری واستفاده از این مدارک بدون مجوز  گردد. بدیهی است هرگونه کپی می

 گیرد. می کشور از موارد انضباطی خواهد بود و مورد پیگیری قرار

 باشد. ه محل تشکیل جلسات کمیته اجرایی در محل فدراسیون می 8ه 1

 باشد. االجرا می ه تمامی مکاتبات و مصوبات کمیته اجرایی با ابالغ دبیر فدراسیون الزم 8ه 2

 .ت خواهد بودهای آزاد در سال آتی از نفرات برتر این دوره از مسابقا های انتخاب نفرات تیم ملی و اعزام یکی از گزینه .9

  مسابقاتماده دوم: ـ 

 و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. 1397دوم سال  نیمهدوره از مسابقات از  نخستین .1
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تاریخ و مکان برگزاری مسابقات از سوی کمیته اجرایی مشخص و حداکثر یک ماه قبل از تاریخ برگزاری هر مرحله  .2

 گردد. اعالم می

 گردد. بلدرینگ و بخش مردان و زنان برگزار میرشته لید و 2فصل،  3مسابقات در  .3

باشد، مگر آنکه در زمان برگزاری  میمرحله مقدماتی، نیمه نهایی و فینال  3کلیه مسابقات دراولویت برگزاری  .4

 گردد. ها با شرایط مذکور مشکالتی نظیر محل اسکان ورزشکاران مانع از برگزاری رقابت

از سوی کمیته اجرایی حداقل یک بند، سرطراح(  ئیس هیات داوری، داور رده)ناظر فدراسیون، رهیات داوری  یاعضا .5

 گردند. معرفی میبه میزبان هفته قبل از شروع مسابقه انتخاب و 

شده توسط کمیته اجرایی که شامل  مطابق با لیست اعالماز سوی میزبان  مسابقه )طراحی و داوری( کادر برگزاری سایر .6

گردد. کادر اجرایی  اند انتخاب می است که در آخرین دوره بازآموزی شرکت کرده منتخبی از داوران و طراحان

مسابقات که وظایف فراخوانی، قرنطینه، دوربین و انتظامات را بر عهده دارند به تعداد مورد نیاز اعالم شده توسط کمیته 

 گردند. اجرایی توسط میزبان تأمین می

 اعالم شده از سوی کمیته اجرایی باشد. تعداد کادر برگزاری باید مطابق با لیست .7

 هاتیمماده سوم: ـ 

 توانند در این دوره از مسابقات حضور یابند. میهای مورد تأیید اداره ورزش و جوانان استان  باشگاهکلیه  .1

توانند تحت عنوان یک باشگاه در این مسابقات شرکت  : نهادهایی که مجوزهای الزم را دریافت کنند میتبصره

 د.نماین

 واند تنها یک تیم معرفی نماید.ت باشگاه میهر  .2

 تواند در هر دو بخش مردان و زنان یک تیم مجزا داشته باشد. هر باشگاه می .3

  .باشد میورزشکار ذخیره  3ورزشکار اصلی و  3 تیم زنان ورزشکار ذخیره و 5ورزشکار اصلی و  5شامل  مردان تیم  .4

 باشد. یم باشگاههای اعزام به عهده  کلیه هزینه .5

 باشد. میلیون ریال می بیستمبلغ  1397 سال برگزاریابتدای هر تیم در  نام هزینه ثبت .6

 ها باید دارای مربی و سرپرست باشند. تیم .7

باید از رده سنی جوانان و یا نوجوانان در بخش مردان و یک نفر در بخش زنان نفر از ورزشکاران هر تیم  2حداقل  .8

 باشند.

 و در پرتال ثبتمعرفی  روز قبل از شروع مسابقه به کمیته اجرایی 3بایست حداکثر  نفرات اصلی به عالوه یار ذخیره می .9

 گردند.

 ها باید دارای لباس متحدالشکل باشند. تیم .11
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 قرارداد کلیه اعضای تیم باید به هیأت اجرایی اعالم گردد. .11

 .باشد شماره هر ورزشکار از ابتدا مسابقات ثابت می .12

 ندارد. سالهیچ ورزشکاری حق عضویت در تیم دیگری را تا پایان  .13

 باشد. می حل اختالفکمیته اختالفات، تخلفات و اعتراضات؛ مرجع رسیدگی به  .14

  نتایج ماده چهارم:ـ 

 گردد. نتایج هر مسابقه به صورت تیمی و انفرادی اعالم می .1

 باشد. میهر رده ها و نفرات برتر  کننده تیم ردان( تعیین)لید و بلدرینگ، زنان و م همسابق سه مرحله مجموع نتایج .2

. در صورتی گردد امتیاز منفی برای آن تیم لحاظ می 111در صورت انصراف هر تیم در هر مرحله، هر بخش و هر رشته  .3

 شد. که در روند مسابقات خللی ایجاد کند با تصمیم کمیته اجرایی جرائمی برای باشگاه متخلف در نظر گرفته خواهد

جوایز ماده پنجم:ـ 

آقایان و بانوان پس از اعالم و تأیید  و نفرات برتری برتر ها نوردی و صعودهای ورزشی به تیم کلیه جوایز از سوی فدراسیون کوه

  .گردد اهدا می فصل مسابقه 3نتایج 

 کاپ تیمی )اول، دوم و سوم( .1

 مدال انفرادی )اول، دوم و سوم( .2

 جوایز نقدی  .3

 میلیون ریال چهلو نفر اول هشتاد میلیون ریال اول تیم ه  3ه 1

 میلیون ریال سیو نفر دوم شصت میلیون ریال  تیم دومه  3ه 2

 میلیون ریال بیستو نفر سوم چهل میلیون ریال تیم سوم ه  3ه  3

  قوانینماده ششم: ـ 

  باشد. االجرا می دهای ورزشی الزمنوردی و صعو رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون کوه .1

نامه  و همچنین شیوه کلیه مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی )آخرین ویرایش( .2

 گردد. برگزار می برگزاری مسابقات )به ویژه بخش قوانین داخلی(

روز  3 و حداکثر 2حداقل  )مردان و زنان( مدت زمان برگزاری مسابقه در هر رشته )لید و بلدرینگ( و بخشحداکثر  .3

 باشد. می

 حلاختالفکمیته ماده هفتم:ـ 

 باشد. متشکل از پنج عضو می حل اختالفکمیته  .1

 حق عضویت در هیچ بخشی از مسابقات را ندارند. حل اختالفکمیته  یاعضا .2
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 شامل: حل اختالفکمیته  یاعضا .3

 دبیر فدراسیون ه 3ه 1

 اسیوننماینده حقوقی فدر ه 3ه 2

 ها ه نماینده باشگاه 3ه 3

 ه رئیس کمیته اجرایی 3ه 4

 صعودهای ورزشی ه کارشناس 3ه 5

 تواند موارد تخلفی خاص را به کمیته انضباطی ارجاع دهد. : کمیته حل اختالف می1تبصره 

 اید.تواند اشخاص یا شخصی را به عنوان مطلع و یا کارشناس جلسه دعوت نم : کمیته حل اختالف می2تبصره 

 : در صورت اعتراض به رأی کمیته حل اختالف، مورد اختالف به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد..3تبصره 

 میزبان ماده هشتم:ـ 

 گردند. تعیین می بنا بر فراخوان فدراسیون و درخواست کتبی باشگاه مربوطه میزبان مسابقات از سوی کمیته اجرایی .1

 زاری مسابقه در هر رشته را داشته باشد.میزبان باید امکانات الزم برای برگ .2

 باشد. های برگزاری مسابقه به عهده میزبان می کلیه هزینه .3

 میزبان حق جذب حامی مالی را دارد. .4

 های الزم جهت جذب حامی مالی را به عهده دارد. فدراسیون مساعدت .5

المی ایران و فدراسیون کوهنوردی و بینی شده در تمامی موارد قوانین و مقررات جمهوری اس الخطاب موارد پیش  فصل

 باشد. صعودهای ورزشی می

رئیسه فدراسیون مورد تصویب قرار  توسط هیأت 25/14/1397تبصره در تاریخ  4بند و  47ماده و  8نامه اجرایی در  این شیوه

 باشد. االجرا می گرفته الزم

 

 

 موفق باشید

 1397مرداد 

 
 


