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 نامه واژه
 

 تعابیر 
 زیر باید در سرتاسر این قوانین به كار گرفته شوند: هایعبارت  -1

 كند.یک الزام قانونی را بیان میباید 

 كند.یک منع قانونی را بیان مینباید 

 شیوند. ممنن اسید دلی ی برای نیریرفتن یک توصییه و ود داشیته باشید اما باید تمام هیامدهامی برای بیان یک توصییه به كار گرفتهنباید*    وباید*  

 موردتو ه قرار گیرد و مساله را هیش از انتخاب یک روینرد متفاوت، با دقد ارزیابی كرد. 

 كند.ی اختیاری اشاره میبه یک مساله  تواندمی

 زیر باید در سرتاسر این قوانین به كار گرفته شوند: معانی  -2

 شوند.این قوانین ذكر شده تعریف می -5-3مطابق آنچه در بخش های قابل کاربرد استاندارد

 قوانین اسد. ای با تو ه به هریرش و تعابیر اینبرای تس یم اعتراضات درون مسابقه IFSCی منتشر شده توسط مقدار هزینههزینه ی اعتراض 

 شود.ی نصب شده روی سطح دیواره با استفاده از هیچ خودكار یا غیرخودكار اطالق میبه گیره ی مصنوعیگیره

اسید تا بر فاقق آمدن مع ولید فرد مركور به او  رسیاند و آموزش دیدهشیود كه به یک فرد دارای مع ولید یاری میبه سییی اطالق میسگ  دسگتیار  

 كمک كند.

تالش نماید كه شیام  زمانی اسید كه ورزشینار    Boulderمدت زمانی كه ورزشینار مااز اسید بر روی یک مسییر و یا یک  معنیبه  ان تالش مدت زم 

 مااز اسد برای تالش های خود در منطقه فراخوانی/ترانزید و یا محوطه مسابقه آماده شود و هر زمانی كه مااز برای تالش اسد. 

 گردد كه:الم  ی اطالق میداد بینبه یک روی رویداد تقویمی

a)  شام  مسابقاتی در حداق  یک گرایش باشد. این مسابقات از سویIFSC مشخص شده و تابع این قوانین هستند؛ و/یا 

b)  در تقویم رویدادهای منتشرشده از سویIFSC .درج شده باشد 

كه باید هیش از آغاز تالش)های( خود در هر مرح ه از مسیابقه در  شیوددهندگان گفته میی مشیخص شیده برای مسیابقهبه منطقهی فراخوانی منطقه

  ا اعالم حضور نمایند. آن

 شود. دهندگان در یک كالس ورزشی، گرایش،  نسید و رده سنی مشخص اطالق میبه گروهی از مسابقه دسته

های ( در هریک از گرایشIFSCای تابع ) یا یک مامع قاره IFSCگردد كه توسیط  ی رویداد)های( انفرادی اطالق میبه بالترین ردهمسگابقه قررمانی 

Boulder ،تركیبی ،Lead    و سیرعد مااز دانسیته شیده باشید و در تقویم رویدادهای منتشیر شیده توسیطIFSC توانند با درج شیده باشید. مسیابقات قهرمانی می

 های زیر همراه شوند:اطالق

a) “دهندگان در كالس ورزشی آزاد برگزار شود:، اگر به طور اختصاصی برای مسابقه”صعود 

b) “ای های عضو از یک مامع قاره، اگر شایستیی حضور به فدراسیون”ایقارهIFSC محدود شده باشد؛ و 

c) “دهندگان در یک یا بیشتر كالس ورزشی مع ولین برگزار شود؛طور اختصاصی برای مسابقه، اگر به ”مع ولین 

d) “های عضو آزاد باشد؛ی فدراسیون، اگر شركد در مسابقه برای همه” هانی 

e) “دهندگان در گروه سنی ، اگر برای مسابقه” وانانU20 ،U18  وU16  برگزار شود 

 تالش نماید.  Boulderنار مااز اسد بر روی هر مسیر یا به معنی حداكثر زمانی كه ورزشزمان صعود 

 شود كه شام  موارد زیر اسد:ی صعود گفته میبه سطح قاب  استفاده از دیوارهسطح دیواره 

a) ی بسته در سطح دیواره؛ اماهرگونه غیریننواختی داقمی یا ویژگی ساختاری  بر روی لبه، یا لبه 

b) های موقد نصب شده روی سطح قاب  استفاده.ا یا سازهههای مصنوعی، حامبه استثنای گیره 

 باشد. دهندگان در كالس ورزشی آزاد باز میشود كه تنها به روی مسابقهای گفته میی  ام  هانیبه مسابقهجام جرانی صعود 
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صیا  داده شیده اسید. فضیای مسیابقه ی مسیابقه اختهای ورزشیی تشینی  دهندهبخشیی از سیالن برگزاری رویداد اسید كه به فعالید   فضگای مسگابقه

 شام  موارد زیر اسد:

a) ی قرنطینه یا منطقه)های( گرم كردن؛هرگونه منطقه 

b) ی فراخوانی/ترانزید؛هرگونه منطقه 

c) ی مسابقه، شام :هرگونه منطقه 

i. ی استفاده شده در هر مرح ه از مسابقه؛سطح)های( دیواره 

ii. و كنار دیواره )های( صعود؛ و روی روبهمنطقه 

iii. شییود، نریر فضییاهای موردنیاز برای ضییبط و بازبینی  هر منطقه دییری كه برای برگزاری ایمن و عادلنه مسییابقه تخصیییص داده می

 های ویدیویی.فی م

به یک موقعید هایدار برسید یا یک موقعید هایی/سیازه دهنده با اسیتفاده از بخششیود كه مسیابقهدر داوری و امتیازدهی به حالتی اطالق می مرار کردن

 باید در این متن قانون متناسب با مح  ذكر مورد تفسیر شوند. ”كردن مهار“و  ”مهار شده“، “مهار“های هایدار را تغییر دهد و عبارت

های ( در هریک از گرایشIFSC ای تابع) یا یک مامع قاره IFSCبه یک سییری مسییابقات سییالیانه اطالق می گردد كه توسییط    هاجام یا سگری جام

Boulder  ،Lead    و سیرعد مااز دانسیته شیده باشید و در تقویم رویدادهای منتشیرشیده توسیطIFSC  های زیر همراه توانند با اطالقها میدرج شیده باشید.  ام

 شوند:

a) در كالس ورزشی آزاد برگزار شود: دهندگان“صعود”، اگر به طور اختصاصی برای مسابقه 

b) ای های عضو از یک مامع قارهای”، اگر شایستیی حضور به فدراسیون“قارهIFSC محدود شده باشد؛ و 

c) دهندگان در یک یا بیشتر كالس ورزشی مع ولین برگزار شود؛“مع ولین”، اگر به طور اختصاصی برای مسابقه 

d) های عضو آزاد باشد؛فدراسیون ی“ هانی”، اگر شركد در مسابقه برای همه 

e) دهندگان در گروه سنی “ وانان”، اگر برای مسابقهU20 ،U18  وU16 برگزار شو 

ی  این قوانین برنده  1۲-1۶-شیود و در تطبیق با بند منتشیر می IFSCشیود كه توسیط  ای گفته میبندی هیوسیته در حا  به روزرسیانیبه ردهبندی جام  رده

 .نمایدی كالس ورزشی مرتبط را تعیین میدستهك ی یک سری  ام برای 

)امتیازات  3ی شود كه در ضمیمهدهندگان انتخابی هس از هایان هر رویداد مرتبط اطالق میبه امتیازات تع ق گرفته به مسابقهبندی جام  امتیازات رده

 ه شده اسد؛دهندگان در یک سری  ام آوردبندی ك ی مسابقهبندی  ام( به منرور تعیین ردهرده

 هریرد؛های مشخص صورت میشود كه صعود در آن مطابق قوانین و استانداردبه یک قالب مشخص برای مسابقه گفته میگرایش 

 :یعنی DNSیا  شروع نکرده

a)  در رابطه با هرboulderبه تالش    دهنده موفق، مسییر یا رقابد مشیخص در هر مرح ه یا دور از یک مسیابقه، به این معنی اسید كه مسیابقه

 مشخص شده اسد؛ و ”شروع ننرده“، مسیر یا رقابد نشده و به صورت boulderروی آن 

b) :در رابطه با هر مرح ه یا دور از یک مسابقه به این معنی اسد كه 

i. آن دهنده خودش را هیش از زمان مشیخص شیده در لیسید شیروع  گردد، مسیابقهاگر آن مرح ه از مسیابقه تحد شیرایط قرنطینه برگزار می

 ی قرنطینه حضور نداشته اسد؛ی قرنطینه معرفی ننرده یا در آن زمان در منطقهمرح ه به منطقه

ii. ی فراخوانی حضور نداشته اسد؛ یابه هنیام فراخوانی برای آن مرح ه یا دور، در منطقه 

iii.  این قوانین با  ۲به طریقی دییر متعاقب بندهای بخشIRM “مشخص شده اسد. ”شروع ننرده 

در هر مرح ه یا دور، مااز به    ”شیروع ننرده“دهندگان مشیخص شیده به صیورت دهنده با این نشیانه در نتای  مرتبط مشیخص خواهد شید. مسیابقهمسیابقه

 رقابد در هیچ مرح ه یا دور بعدی آن مسابقه نخواهند بود.

 : به معنی اخراج از مسابقه به سبب نقض قوانین اسد؛ DSQاخراج شده یا
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ب  ا را، منشیور المییک( افزایی  هانی )یا در حالد قابه معنی اخراج مسیابقه به سیبب تخطی از دسیتورالعم  ضید توان  DOBاخراج به سگب  رفتار یا

فراهم شیده باشید. تخطی از قوانین   NOCیا یک  IOC، یا در موارد مرتبط IFSCا راهریر اسید كه توسیط   ینامهیا هرگونه تخطی  دی دییر از یک آیین

 باشد:موارد نمی شود، اما محدود به اینموارد زیر را شام  می

a) های  دی؛ ورفتار غیرورزشی یا دییر مزاحمد 

b) آمیز، تهدید و توهین نسبد به هر شخص؛رفتار خشوند 

 .شودمع ولین به كار گرفته می IFSCبندی برای به معنی مشخص شده در قوانین دستهنقص واجد شرایط 

 گیرد.سازی هر رویداد تقویمی را بر عهده میشود كه مسئولید سازماندهی و آمادهبه فردی اطالق میمیزبان رویداد 

ی نخسید مسیابقه تا ی شیروع مرح هریزی شیدهسیاعد هیش از زمان برنامه  1۲ی زمانی آغاز شیده از برای یک رویداد تقویمی، به بازهداد  ی رویدوره

 شود. ی آخر مسابقه گفته میریزی شده برای مرح ه)مح ی( روز برنامه ۲۴:۰۰ساعد 

نوردی طراحی و فروخته شیده باشید یا نشیده باشید. به  منرور اسیتفاده در سین   شیود، هه بهی گفته میتولیدسیاز یا به هرگونه دسیتنش دسیددسگتکش  

 گردد. ها استفاده كرده اسد دستنش محسوب نمیمنرور ا تناب از هرگونه تردید، هسبی كه ورزشنار بر روی دسد

در رویداد تقویمی مرتبط منصییوب  IFSCگردد كه توسییط  اطالق می  -1۰-1به هریک از مسییئولین رسییمی مندرج در بند   IFSCمسگوویین رسگمی 

 اند؛شده

 به معنی مهار یا استفاده از هر یک از موارد زیر اسد: کمک غیرمجاز 

a) :با دسد 

i.   بستنهرگونه مح “T-Nut" ای؛یواره یا هر سازهروی سطح د 

b) با هر دسد یا ها 

i. های مشیخص شیده كه به عنوان خارج از مرز مااز با اسیتفاده از هسیب مشینی هیوسیته های صیعود/گیرههر قسیمد از سیطح دیواره یا سیازه

 گراری شده اسد؛عالمد

ii. رسانی كه روی سطح دیواره نصب شده اند؛هرگونه تاب وی تب یغاتی یا اطالع 

iii. سطح دیواره؛های آزاد لبه 

iv. اند؛ یاهرگونه صفحه رولی كه روی سطح دیواره نصب شده 

v. ی حمایتی یا طناب صعود.هرنوع نقطه 

ای كه به عنوان عضوی از لیسد آزمایش و لیسد آزمایش دهنده، به هر مسابقهIFSCافزایی  در قوانین مبارزه با توانایمللی  ورزشکاران در سطح بین

شیود. عالوه بر این افراد، موارد زیر نیز تحد این عنوان  افزایی تعریف شیده( انتخاب شیده اسید گفته میطور كه در قوانین مبازره با توان)همانثبد شیده 

 گیرند:قرار می

a) ی مرتبط(  رای هر دسییتهام و بهتر )ب15ی  بندی  هانی در رتبهكند و در ردهالم  ی كه در كالس ورزشییی آزاد رقابد میی هروانه بینهر دارنده

 قرار دارد؛ و

b) ی كالس ورزشی مشخص شده توسط هر قهرمان  هان حا  حاضر در هر دستهIFSC  

 ی سا  تقویمی اخیر؛در هر حالد مطابق نتیاه

 به هر فرد اسد تا: IFSCیک تصدیق اعطا شده توسط ایمللی ی بینپروانه

a) شركد كند؛ ی قهرمانیدر هرگونه مسابقه 

b) رویداد یا سری  ام شركد كند؛ و در هرگونه 

c) رتبه  هانی كسب كند؛ 

الم  ی در سیا  تقویمی حاضیر یا هیشیین دارد یا ، به هر ورزشیناری كه یک هروانه بینIFSCافزایی  در قوانین مبارزه با توانایمللی  ی پروانه بیندارنده

 شود؛داشته اسد گفته می
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. ”اخراج بیه سیییبیب رفتیار“ییا  ”اخراج شیییده“،  ”شیییروع ننرده“ی فیاقید امتییاز اسییید، میاننید: بیه معنی ییک نتیایه   IRMییا  ی نتگای  نگامعتبر  نشگگانگه

 ی نتای  نامعتبر در رابطه با:های مشخص شده با نشانهدهندهمسابقه

a)   ،هرگونه رقابد انفرادیboulder  اگر دور/مرح ه( مربوطه بیش از یک رقابد،   یا مسییر در یک دور/مرح هBoulder  )یا مسییر را شیام  شیود

 ای نخواهد داشد؛ یایا مسیر نتیاه boulderدر آن رقابد، 

b) بندی نخواهند شد. در رابطه با هرگونه دور/مرح ه به هایان رسیده در آن دور/مرح ه )و اگر قاب  اعما  یاشد، در آن مسابقه( رده 

ی مزبور تالش  گان آن مرح ه از مسییابقه تنها با داشییتن اطالعاتی محدود به موارد زیر روی هر مسیییر/ب در مرح هدهندمسییابقه شگگرایط قرنطینهدر 

 كنند، دانشی كه از مسیر/ب در مربوطه:می

a) تواند كسب شود؛ی مربوطه میی دستهی قرنطینهی مسابقه هیش از بسته شدن منطقهاز خارج از منطقه  با مشاهده 

b) شییود. اطالعات مبادله شییده میان  كسییب میُ ی تعبیه شییده برای مشییاهده معی آن مسیییر/ب درها، از منطقهازدید دسییتهدر مدت زمان ب

هایشیان را اناام نداده باشیند( دهندگان هنوز تالش معی )و فقط هنیامی كه آن مسیابقهدهندگان شیركد كننده در آن زمان بازدید دسیتهمسیابقه

 آید؛ یااب میاز این دسته اطالعات به حس

c) دهنده روی آن مسیر/ب درها به دسد می آید. در حین تالش)های( مسابقه 

 شود:شود كه دسترسی به آن كنتر  و به اشخا  زیر محدود میی گرم كردن اطالق میبه یک منطقه ی قرنطینهمنطقه

a) وا د شرایط برای آن مرح ه از مسابقه؛ دهندگانمسابقه 

b) ی تیم ها.كنندهمسئولین همراهی 

شیود كه در سیا  برگزاری رویداد تقویمی  دهندگان گفته میی سینی از مسیابقهشیوند( به ردهخطاب می  U20سیا  یا   ۲۰)در موارد دییر افراد زیر   جوانان

 سا  داشته یا خواهند داشد.  1۹یا  1۸مربوطه 

شیود كه هد  یا اثر آن فراهم كردن ی برای زانو كه از لسیتیک یا سیایر مواد مشیابه سیاخته شیده گفته میتولیدسیاز یا هرگونه هوشیش دسید  بهزانوبند  

 اصطناک بیشتر یا تسهی  استفاده از لخ زانو در حین صعود اسد؛

 وی یک مسیر: دهنده حین تالشش بر راسد كه در آن مسابقه Leadوضعیتی در مسابقات  حایت مجاز،

a) از هیچ گونه كمک غیرمااز استفاده ننرده باشد؛ 

b) طناب را در تمام نقاط حمایتی ماقب  به ترتیب انداخته باشد؛ 

c) طراحی شیده اسید    ی ایمنی كه توسیط سیرطرا دهنده به هیچ گیرهی حمایتی بعدی ننداخته اسید، مسیابقهدر  ایی كه هنوز طناب را در نقطه

 نرسیده باشد یا هیچ حركتی برای رد كردن آن اناام نداده باشد؛

 مطابقد داشته باشد. EN-15151-1ابزاری اسد كه با استاندارد  ابزار حمایتی قفل شونده

 مطابقد داشته باشد. EN-15151-2ابزاری اسد كه با استاندارد  ابزار حمایتی دستی

 شود. گفته می IFSCم ی عضو  به هر فدراسیون فدراسیون عضو

روی آن   ”رسیمی“بایسید عبارت شیود كه میدر هایان یک مسیابقه )یا هر مرح ه از مسیابقه( گفته می  IFSCبه نتای  منتشیرشیده توسیط   نتای  رسگمی

 مربوطه امضا شده باشد.  IFSCمشخص شده و توسط مسئو  رسمی 

 شوند كه ندارند(.ود كه هر گونه نقص وا د شرایط ندارند )یا ارزیابی میشبه كالسی از ورزشناران گفته میکالس ورزشی آزاد  

 شود.این قوانین ذكر شده تعریف می -۸-۶مطابق آنچه در بخش  تصمیم اصلی

 .اندبا داشتن تعدادی نقص وا د شرایط مشخص شده IFSCشود كه توسط به كالسی از ورزشناران گفته میین کالس ورزشی معلوی

 .شوددهندگان در كالس ورزشی مع ولین گفته میبه هر رویداد  ام  هانی آزاد برای مسابقهجام جرانی معلویین 

  Boulderخود در هر مسییر یا   سیازی نهایی را هیش از شیروع تالشتواند آمادهاسید كه در طی آن ورزشینار می معینیبه معنای زمان ی  ه سگاززمان آماد

 اناام دهد.

هیش از انتشیار نتای  رسیمی برای هر مسیابقه، یا هر  IFSCی منتشیر شیده توسیط  شیود( به هر نتیاههم یاد می  ”نتای  موقد“) به عنوان    نتای  غیررسگمی

 شود.آن مسابقه گفته می مسیر/مرح ه در
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 ای اسد از:ماموعه ی حمایتینقطه

a)  یکQuick-Link ی حام ِ سطح دیواره نصب شده اسد؛متص  به یک هیچ كه روی سازه 

b) Karabinerدهنده بتواند طناب را در آن بیندازد.  هد ی كه مسییابقهKarabiner  ای باشیید كه احتما  این كه در حالد گونهباید بهcross 

loading قرار بییرد حداق  شود؛ و 

c) شیود( كه قسیمد دوخد شیده با طو  مربوطه )كه این طو  توسیط سیرطرا  تعیین مییک تک نوار تسیمه هیوسیته و ماشیینa را به قسیمد )b )

 كند.متص  می

ی مساوی رتبه“یا    ”تر ازی هایینرتبه“،  ”تر ازی بالرتبه“ای از نتای  اسد، به طوری كه برای هر دو مورد، ینی  به معنای ارتباط میان ماموعه  بندیرده

گردند، میر در حالتی كه بندی مسیابقه اسیتاندارد محاسیبه میهای ذكر شیده در این قوانین با اسیتفاده از روند رده  ”بندیرده“دییری و ود دارد. تمامی   “ با

 خال  آن ذكر شده باشد.

های عضیو م زم هسیتند تا اعضیای تیم شیركد كتتده را در هر (كه در آن فدراسییونUTCسیاعد هماهن   هانی ۲3:5۹روز )هایان سیاعد    نامتاربخ ثبت

 نام نمایند.رویداد تقویم ثبد

شیود كه حداق  تا یی آغاز عالمد شیروع گفته می شیروع برداشیته و لحرهدهنده های خود را از صیفحهبه اختال  میان زمانی كه مسیابقه زمان واکنش
1

 تواند صفر، مثبد یا منفی باشد.گیری شده و میثانیه اندازه 1۰۰

 توضیح داده شده اسد. -3-7در بند  ی ایمنیگیره

Seeding  سیازی موقعیتشیان در لیسید شیروع اولیه برای یک مسیابقه مورد شیود كه به منرور مشیخصدهنده گفته میبندی اولیه یک مسیابقهبه رده

 گیرد.استفاده قرار می

 مطابقه داشته باشد. EN-892با استاندارد  طناب صعودی اسد كه تک طناب

 .شودمع ولین به كار گرفته می IFSCبندی به معنای توضیح داده شد در قوانین دستهکالس ورزشی 

 شود.مع ولین به كار گرفته می IFSCبندی به معنای توضیح داده شد در قوانین دستهوضعیت کالس ورزشی 

شیییود كیه همیی بر روی كننیده در برخی دسیییتیه ییا مرح یه از مسیییابقیه گفتیه میدهنیدگیان شیییركیدبقیههیایی از مسیییابیه زیرماموعیهگروه شگگروع  

 كنند.های ینسان رقابد میBoulderمسیرها/

هایی از آن مرح ه، در زمان مشخص شده در لیسد، گفته  دهندگان مااز به شیروع یک مرح ه از مسیابقه یا بخشبه لیسیتی از تمام مسیابقهییسگت شگروع 

 دهد:د. هر لیسد شروع موارد زیر را نشان میشومی

a) دسته و مرح ه مربوطه؛ 

b) ترتیب شروع؛ 

c)  نام و كدIOC دهنده؛كشور هر مسابقه 

d) :زمان 

i. ی گرم كردن؛باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه و/یا هر منطقه 

ii. مشاهده یا صعودی نمایشی مسیر؛ و 

iii. .شروع مرح ه 

 شود.سن  خودكار، برای مشخص كردن آغاز زمان صعود، هخش میم زمانصدایی مشخص اسد كه توسط سیست عالمت شروع

ها فراهم كرده و در طو  مدت حداق  یک مرح ه به سیطح دیواره شیود كه یک یا هند گیره را برای دسید یا هابه هر بخش توخالی یا توهر گفته می  سگازه

 متص  شده اسد.

مسیئو  رسیمی ارشید تیم اسید كه توسیط یک فدراسییون عضیو برای هر رویداد تقویمی منصیوب شیده و مسیئولید هداید تمام مسیئولین   سگرپرسگت تیم

تواند ا ازه دهد برای  می IFSCدهندگان آن تیم را بر عهده دارد. اگر یک رویداد تقویمی شام  مسابقاتی در بیش از یک گرایش باشد،  رسمی تیم و مسابقه

 ش یک سرهرسد تیم معرفی گردد.هر گرای

 گردد.ها اطالق میدهندهبه هریک از مسئولین رسمی تیم و مسابقهعضو تیم 
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دهنده، اعضیای تیم شیوند تا در مقام سیرهرسید تیم، مربی، تمرینبه افراد منصیوب شیده از سیوی یک فدراسییون عضیو گفته میمسگوویین رسگمی تیم  

 یمی فعالید نمایند. هزشنی یا هیراهزشنی در هر رویداد تقو

ای برای  دهنده نبوده و باعث زیان و یا سیود غیرمنصیفانهی عم )اعما ( خود مسیابقهشیود كه در نتیاهآمدی اطالق میبه هر رخداد یا هیش حادثه فنی

 شود.او می

 شود.این قوانین ذكر شده تعریف می -۲-۸مطابق آنچه در بخش  TOPی گیره

Topo  دهد.ی دسد روی مسیر مقدار امتیاز را نمایش میشود، كه برای هر گیرهاز یک مسیر گفته میی نمادین به نقشه 

ی آماده شیدن برای )یا اسیتراحد بعد از( دهندگان ا ازهمنطقه )مناطق( مشیخص تعبیه شیده در فضیای مسیابقه اسید كه به مسیابقه  ی ترانزیتمنطقه

 هایشان روی یک مسیر/ب در را می دهد. تالش

( در مركز ثق  یا لین حركد iدهنده هم با اسییتفاده از یک بخش/سییازه )شییود كه مسییابقهدر داوری و امتیازدهی به حالتی اطالق می اسگتفاده کردن

 ( هم حركد یک یا هردو دسد را به سوی:iiای ایااد كند؛ و)روندههیش

a) ی دسد بعدی در خط سیر مسیر؛ یاگیره 

b) ی دسید مزبور مهار شیده باشید،  ی دییری از همان گیرهدهندهدسید دییری كه در راسیتای خط سییر مسییر با موفقید توسیط مسیابقه هر گیره

 حركد دهد؛ 

 باید در این متن قانون متناسب با مح  ذكر مورد تفسیر شوند. ”استفاده كردن“و  ”استفاده شده“، ”استفاده“های عبارت

 شود.این قوانین ذكر شده تعریف می -5-۶مطابق آنچه در بخش  اعتراض معتبر

 ی دارای امتیاز اسد؛ به معنای یک نتیاه VRMیا ی نتای  معتبر نشانه

 این قوانین آورده شده اسد. -۹-13در بند زمان معتبر 

 شود. به هر بخش از فضای مسابقه كه به منرور آماده سازی ورزشی طراحی و تاهیز شده اسد گفته می ی گرم کردنمنطقه

شییود كه و سییرعد گفته می  Boulder  ،Leadهای در هریک از گرایش  IFSCی ماموعه مسییابقات ماوز داده شییده توسییط  به بالترین رده  جام جرانی

 توانند در آن شركد نمایند.مسابقات مربوطه می سا  یا بیشتر در سا  برگزاری ماموعه 1۶هایی با سن دهندهمسابقه

 شود؛این قوانین منتشر می -3-۲1مطابق با بند  IFSCشود كه توسط ه در حا  به روزرسانی گفته میبندی هیوستبه ردهبندی جرانی رده

شیود كه در سیا  برگزاری رویداد دهندگان گفته میی سینی از مسیابقهبه رده شیوند(خطاب می  U18سیا  یا  1۸)در موارد دییر افراد زیر  Aنوجوانان  

 خواهند داشد.  سا  داشته یا 17یا  1۶تقویمی مرتبط 

شیود كه در سیا  برگزاری رویداد دهندگان گفته میی سینی از مسیابقهشیوند( به ردهخطاب می  U16سیا  یا  1۶)در موارد دییر افراد زیر  Bنوجوانان  

 سا  داشته یا خواهند داشد. 15یا  1۴تقویمی مرتبط 

Z-Clip ی حمایتی به ترتیب معنوس متص  شده باشد.شود كه در آن طناب صعود از طریق دو نقطهبه وضعیتی اطالق می
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 (IFSCالمللی صعودهای ورزشی )بینفدراسیون  -1

 مقدمه

بر عهده   را  این ورزش  الم  یبین   مسابقات  یها نبه   تمام  مسئولید  كه  اسد   الم  یبین ( فدراسیونیIFSCورزشی )  صعودهایی  الم  ن یب فدراسیون -1-1
 .تام دارد اریورزش اخت نیا یها نبه  یبر تمامو  دارد

2-1- IFSC  الم  یرا كمیته بین ( المییکIOCبه رسمید شناخته و عض ) سازمان ذی  اسد : 

 (؛ARISFالم  ی المییک )شده كمیته بینهای به رسمید شناختههای ورزشانامن فدراسیون -

 (؛GAISFالم  ی )های بینهای ورزشمامع عمومی فدراسیون -

 (؛ASOIFالم  ی المییک تابستانی )های بینمامع فدراسیون -

 (؛IPCی هارالمییک )الم  ی بینكمیته -

 (، وFISUهای دانشیاهی )الم  ی ورزشفدراسیون بین -

 (.IWGAهای  هانی )الم  ی بازیفدراسیون بین -

3-1- IFSC اسد:   یذ امور  به یدگیرس مسئو دلی ،   نه ایب  و ،اسد  این رشته الم  یبین مسابقات تمامی داراختیار 

A) ؛ورزشی رشته این دییر و فنی  وانب یتمام نرارت و بازبینی 

B) الم  ی؛بین مسابقات میزبانی برای ،عضو یهافدراسیون از درخواسد هایبرگه دریافد 

C) اترمقر  وها  نامهآیین  با  هم  و  باشیند  ورزشیی  رشیته این  به نفع  هم  هك ییهادرخواسید  از  دسیته آن  تصیویب  IFSC مسیابقاتی  هنین  به مربوط  

 .باشند داشته مطابقد

  ا را   IFSC  دییر منتشرشده توسط هاینامهآیینتمامی    و  مقرراتاین    با  مطابقدقیقاً    باید  ،دنشودهی میسازمان  هك  یهرزمان  دررویدادهای تقویمی   -4-1
نیز    ایتصویب شده باشد، هرگونه قوانین تنمی ی منتشر شده توسط مامع قاره  IFSCای  اگر یک رویداد تقویمی توسط یک مامع قاره،  شوند

 اسد.  ال راهای دییر لزمنامهاز  م ه آیین

 . اندشدهداده شر   مربوطه یهانامهاساس  وها نامهآیین در   یتفصبه  IFSC یالتینتش ساختار -5-1

 وظایف اجرایی 

 : اسد زیر قراربه  IFSC فیوظا صعودهای ورزشی، الم  یبین  مسابقات یزبانیم به  مربوط موضوعات برای -6-1

A) ؛هرگونه رویدادهای تقویمی یزبانیم یهارخواسدد تمامی افدیدر 

B) مصوب؛ مسابقات با مرتبط یموضوعات ای و یعموم هایهرسش از اعم هاهرسش تمامیبه یدگیرس 

C) ؛رویدادهای تقویمیهرگونه  به مربوط اتاطالع تمامی انتشار 

D) تمامی  كرد. خواهند شییركد  رویداد تقویمی  آن در كه یعضییو یهاونیفدراسیی  به نامثبد هایبرگه  و  اتاطالع تمامی ارسییا صییورت ویژه، به

 .شوند نامثبد شانمربوطه ونیفدراستوسط  شدهتعیین یزمان مه د در دیبا اعضای تیم

E) های  اطالعیه یرید وها نامهآیین  ،نیقوان انتشیارIFSC.  شیدهخواندهحتماً    یداب هك  شیود  منتشیر  زین ییهاهیاصیالحممنن اسید،    ،اسیناد نیا همراه  به  

 .باشد آنضمیمه  دیبانیز  هیاصالح هر اعما  خیتار .شود شمرده مقدممتن اص ی  برها محتوای آن و

F) ماموعه  هایبندیرده م ی،  یهاتیم  هایبندیرده  ی، هان  هایبندیرده ی، هان  ام  هایبندیرده  ،مسیییابقات تمامی  ینتا یرسیییم انتشیییار

 ی؛رسم اتاطالع یریدو  قاره  وانان یقهرمان مسابقات

G) یرسم  مسئولین تمام انتصاب IFSC .برای هر رویداد تقویمی 

 مسابقات

 . دهند  ی زبانیم  درخواسد های تقویمی  برای رویداد  تا  ماازند   ، اسد  شناخته  رسمید  به   خا   طوربه   IFSC  هكرا    هاییسازمان   ا ی  ،IFSC  یاعضا  فقط -7-1
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 د. دهن دكشر رویدادهای تقویمی  در را خود دهندگانمسابقه  توانندمی  IFSC یاعضا فقط -8-1

 : باشدمی ریز قراربه   اسد IFSC ویژه بیتصو ازمندین هك رویدادهای تقویمی از م ه -9-1

A) ی؛ هان  ام ماموعه مسابقات 

B) ؛ایقاره قهرمانی اتمسابقو   هان یقهرمان قاتمساب 

C) وانان؛  ایهقار قهرمانی مسابقات و قهرمانی  هان اتمسابق  

  مسابقات رسمی مسئوالن

10-1- IFSC دینمامی منصوب یرسم طوربه  رویداد تقویمی هر  در را  یذ مسئولن و مقامات: 

A) نماینده فنی 

 دارد را اریاخت نیا نماینده فنی .دینمای میدگیرسی  IFSC  با  مرتبط  یالتنیتشی موضیوعات تمامیبه  رویداد تقویمی  یبرگزار در  ریان نماینده فنی
 ،ازاتییامت  و   ینتیا  ثبید برای  لزم  انیاتنیام  ،هیااعضیییای تیم  نیامثبید  )از قبیی نموده    فراهمكیه میزبیان    یانیاتنیام و  لوازم  ،خیدمیات  مطیابقید  از  هكی

به    IFSCموارد به خصییو  كه میان میزبان رویداد و    گونههررویداد و/یا    Organiser Handbook با(  اناتنام یرید  و یمطبوعات  اناتنام  ک،هزشیی
 در هنیام. را دارد شیودیم  یتشین رویداد  زبانیكه توسیط م  ی  سیات یحق حضیور در تمام یفن ندهینما .دینما حاصی اطمینان   توافق رسییده اسید

روییداد در محی    دهیسیییازمیان وظیفیه  یداور  هیئید رقیس طر  از ،نمیاینیده فنی  ،محی  روییداد بیه او ورود  هیش از  و  یداور  هیئید  رقیس  بیدیغ
 قالب تغییر مثا  برای .نماید گیریتصییمیم اضییطراریموارد  دربارهكه  دارد اختیار نماینده فنی ،اسییتثنایی  شییرایط در .دارد بر عهدهرا   مسییابقه
 رویداد تقویمی مرتبط را از  ی یتفص  یگزارش دیبا نماینده فنی  .كرده اسد  مشیخص  ، داگانه صیورتبه IFSCرا  اقدامات  این كه .مسیابقه  برگزاری

 .دهد اراقه IFSC به

 خواهد بر عهده را نماینده فنی وظایف داوری هیئد  رقیس  ،اوی بینی نشییدههیش  بیماری/غیاب در یا و  باشیید نشییده  منصییوب نماینده فنی  اگر
 گرفد.

B) هیئد داوری رقیس 

  زبانیمرا كه  یمسیئولن ریسیا  و  خبرنیاران  دفعالی محدوده ،مسیئولید نیا .دارد عهده بر  را 1مسیابقه  فضیای ام ك  مسیئولید ،یداور هیئد  رقیس
 هیئد  رقیس .داردبر عهده  را مسیابقهیک  یها نبه تمام  انبههمه  مسیئولید  ،یداور هیئد  رقیس .شیودمی شیام   زیننماید معرفی می رویداد

رویداد و   زبانیم با هك  فنی    سیات یتمامهنین هم و  یبرگزار مسیئولن و IFSC  رسیمی نیمسیئول با هك  را ی  سیات تمامی  یسیرهرسیت ،یداور
  تواندمی اما  ،ندارد بر عهده مسیابقات در  را یقضیاوت  نقش  معمولً یداور هیئد  رقیس  اگرهه .دارد بر عهده نیز  را  شیودمی   نیتشیها اعضیای تیم

 .دهد اناام و نموده انتخاب ،دارند بر عهده داوران یرید ای IFSC داور معمولً هك را یداور فیوظا از ینی ،دانسد لزم هك یزمان هر در

 م زم یداور هیئد  رقیس  .اسید  مسیابقه آغاز از شیه IFSC نیقوان كارگیریبه در  ،مسیابقه  آن م ی داوران  هیتو  مسیئو  ،یداور هیئد  رقیس
 خود یداور یهاآموزش هدور یانیها مراح  هك مسیابقه در حاضیر ورزارك داوران از هر یک و  رویداد تقویمی مرتبط درباره ی یتفصی  یگزارشی  اسید

 .دهد اراقه IFSC به ،گررانندمی را
 گیرد.وظایف رقیس هیئد داوری را بر عهده می IFSCبینی نشده، داور در صورت غیاب/بیماری هیش

 

C)  داورIFSC 

 .نمایدمی منصیوب  ،مسیابقه یک یداور  یهانهیزم تمام در یداور هیئد  رقیس  به کمك یبرا IFSC وی را هك  اسید  الم  یبین یداور IFSCداور 
 مراح   گرراندن در حا  هك  ورزیارك  داوران  اسید ننمم  هنینهم IFSC  .شیوند به كار گرفته  مسیابقه  یک در  توانندمی زین  اضیافه  IFSC  داوران

 انتشار  و  اعالن مسئو  ،IFSC  داور، منصوب نماید.  اشیداور فیوظا  اناام  در IFSC  داور  به  کمك  یبرا  را هستند  خود م یع  آموزش  دور یانیها
 اسد. همسابق برنامه در یمهم رتغیی هرگونه و اعتراضات ،نتای  و شروع هایِفهرسد عمومی
 .نمایندهمراهی می اشیداور  فیوظا اناام دررا    IFSC داور  ،اندشیده منصیوب  عضیو میزبان ونیفدراسی ای رویداد  زبانیمتوسیط   هم ی ك  داوران
 ای الم  یبین کمدر یدارا دیبا م ی داوران  اسید.  هاBoulder ای  ریمسی یرو  بر اندهندگمسیابقه عم نرد درباره  قضیاوت  ،م ی داوران یاصی   وظیفه

 داور  نرر ریز  ماًیمستق شانی. اباشند آگاه فشانیوظا  به  و  داشته مسابقات  بر  مكحا  مقررات و فنی  نیقوان از یكام   اتاطالع دیبا هاآن  .باشند م ی
IFSC  اگر رقیس هیئد داوری در قضیاوت نقش داشیته باشید؛ داور  .ندینماوظیفه میاناامIFSC  اعضیای هیئد توانند  میبه همراه نماینده فنی

 .باشندرسیدگی به اعتراضات 
 را به یک داور م ی انتخابی مناسب محو  كند. IFSCتواند نقش داور بینی نشده، رقیس هیئد داوری میدر صورت غیاب/بیماری هیش

 
1 Competition Area 
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D)  سرطرا 

  مسییر،   دارینیه و  طراحی  به مربوط  امور تمامی درباره  كرده اسید، نییتع رویدادها را میزبان  آن  هك  طراحی میت  یاعضیا فنریهم با  سیرطرا 
 سییازیهاک و تعمیر ؛IFSC مقررات  با مطابق  ،موردنیاز زاتیتاه  یرید  و  1یتیحمانقاط   ،هارهیگ  نصییب  ،Boulder یا  ریسییم  هر  طراحی شییام 

 نتر ك مسیئو ، . سیرطرا دینماوظیفه میاناام ،اندهندگمسیابقه ردنك  گرم منطقه  هرگونه  دارینیه و  نصیب  طراحی، و  هاBoulder  و  رهایمسی
مشیاوره  مسیابقهفضیای  مربوط به فنی مسیاق  در یداور هیئد  رقیس  بهاسید،    هاBoulder ای رهایمسی از یک هر یمنیا  و فنی یاسیتانداردها

 م زم  سیرطرا  كند.توصییه می  داوران  به را  ییدقویو یهانیدورب یریقرارگ مح  و كرده،  كمک  Lead  صیعود  یرهایمسی  نقشیه  تهیه  بهدهد، می
 نقشی در رویداد تقویمی مرتبط دارندیا دییر طراحان منصوب شده برای مسابقات كه   IFSC  انطراح از  یک هر  و مسابقات درباره  یگزارش  اسد

 .دینما اراقه IFSC به را
 كند.دییری را به منرور اناام وظیفه در  اییاه خود در رویداد معرفی می IFSCسرطرا  در هنیام غیبد/بیماری، طرا  

E)   طراIFSC 

های طراحی یک مسیابقه منصیوب شیده اسید.  برای كمک به سیرطرا  در تمامی  نبه IFSCالم  ی اسید كه از سیوی یک طرا  بین  IFSCطرا   
ی آموزشیییی ییا توانید طراحیان دییری كیه در حیا  گیررانیدن دورهمی  IFSCتواننید بیه این منرور منصیییوب شیییونید.  دییری نیز می  IFSCطراحیان  

 كارورزی هستند را نیز منصوب نماید. 
نمایند. ی طراحی خود همراهی میرا در اناام وظیفه IFSCرا  طراحان م ی منصیوب شیده از سیوی میزبان رویداد یا فدراسییون عضیو میزبان، ط

 .باشندطراحی  م ی ای الم  یبین کمدر یدارا دیباطراحان م ی ی همه
  

 
1 Protection points 
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 های عضوفدراسیون -2

 مقدمه

1-2- IFSC گراردمی  احترام امالًك شانم ی یهادفعالی زمینه در عضو یهاون یفدراس یداخ  استقال   به. 

   عضو یهاون ی فدراس یهامسئولیت 

  ماً یمستق  وابستیان  نیا  خواه  ،اسد  هر رویداد تقویمی  در  هاآن   وابستیان  و  رویدادها  زبانانیم  تمامی  ،عضو  یهاونیفدراس  فیوظا  از  ریز  یهامسئولید -2-2
 :ندینما همناری مسابقه  یبرگزار در مسابقات زبانیم ای م ی ون یفدراس باكه این  ای باشند  داشته ارینهم IFSC با

A) یانحصیار  نرارت  تحد  صیعودهای ورزشیی  الم  یبین مسیابقات در  ورزش ا رای و  گسیترش ، یترو  هك  تهنن نیا  دوشیرطیقیب رشیهر IFSC 

 .اسد

B) منافع با  اسید ننمم هك ییرید  توافق ای یمال قرارداد ،هكنیا  از نانیاطم IFSC یمال انیحام ،ونیزیت و مانندی )سیازمان چیه  با باشید تضیاد در 

 .نیردد منعقد IFSC یتبك هاولی موافقد افدیدر بدونغیره(  و مسابقات

C) مقررات و نررات هیرو حا  همهاتخاذ تصمیماتی كه ممنن اسد با بهترین منافع ورزشی در تضاد باشد، در  در IFSC اشد.ب 

 : اسد IFSC عضو یهاونیفدراس یهامسئولید از  یذ موارد -3-2

A) كمیته نیهزشی  نیقوان  ماموعه  یک،المی منشیور اصیو  از  مقتدرانه دیحما و خود بوعتم  شیورك در  ورزش نیا نهفعال  توسیعه و   یترو ،دیریمد 

 .اسد شدهتنریم IFSC از طر  هك صعودهای ورزشی الم  یبین مسابقات بر مكحا مقررات و نیقوان و یکالمی  الم  یبین

B) اصیو   فدراسییون عضیو  هوشیش تحد  تمامی اعضیای تیمكه این از  نانیاطم و  ،آن  یترو و  ورزش نیا  مقررات و  نیقوان از دیحما و  اطاعد ک،در 

 كنند.می دیرعارا   وانمردانه ورزش ممتاز و  دهیهسند

C) تمامی از یرویه  ؛ممنوعهماده   هر یا  و مخدر مواد از  تحد هوشیش فدراسییون عضیو تمام اعضیای تیمِ اسیتفاده هیع   نهفعال و  مسیتمر  وشیشك 

 .شودمی خواستهها آن از هك یزمان هر در و مسابقه انی ر از خارج هاییشآزما یا را در ضماند منروربه ارهاكراه و نیقوان

D) به و ود شیورشیانك در هاآن ی سیمان شیرفدیه ای و اندهندگمسیابقه  یسیالمت  یبرا را خطری  بروز  اننام هك ینیتمر ای  وهیشی هر از یری  وگ 

 .آورد

E) یمنفعت ای  سیود  به منار هك  مقررات  و نیقوان در بیفر  و یاركدسید  هرگونه  مقاب  در  ،شیورشیانك  یورزشی  عوام  ماموعه هك  تهنن نیابه   تعهد 

 .آورند به عم  یری  وگ آن از و نموده مقاومد ،شود  تمام اعضای تیم تحد هوشش فدراسیون عضو یبرا

F) مقامات  ،اندهندگمسیابقه تمامی با  یمقتضی و ام ك احترام با حا  همه در  ،تمام اعضیای تیم تحد هوشیش فدراسییون عضیو هكنیا  از نانیاطم 

 از خارج یهادفعالی طو  در ای همسیابق یبرگزار زمان طو  در  را احترام نیا  و نموده رفتار ،یورزشی  یهادفعالی  با مرتبط  عوام   یرید و یرسیم

 .ندینما حفظ مسابقه

 .نندك دایه ام ك اطالع مسابقات به مربوط اتی زق تمامی از هك  اسد كننده در هر مسابقهتمامی اعضای تیم شركد یهامسئولید از نیا -4-2

 مسابقات  به تیم ها  ورود  یستگیشا

 :دینما  اعزام  مسابقه به را  زن و مرد اندهندگمسابقه از میت یک تواند می   یذ طیشرا دیرعا  در صورت IFSC عضو  ونیفدراس هر -5-2

A) باشند اعضای تیم نامثبد و انتخاب بر مكحا نیقوان عیمط دیباها آن. 

B) به نسبد شانیمال تعهدات بر مكحا نیقوان در دینباها آن IFSC ندینما یوتاهك. 

C) یانضباط هایِنامهآیین اساس رب هك بعدی اقدام ای ی،ریگمیتصم هرگونه برابر در دینباها آن IFSC نمایند كوتاهی اسد، شدهگرفته. 

D) یا و  باشیند  داشیته الم  یهروانه بین ، به همراه خودشیدهنامثبد اندهندگمسیابقه تمامی IFSC  دریافد آنان  برایرا  یماوز هنین صیدور  درخواسید 

 باشد.  كرده
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  با   مطابق  را  زنان  و  مردان  از   نمتش  م ی  میت  یک  توانندمی  تنها  مربوطه  ی هاون یفدراس  ،باشد  داشته  IFSC  عضو  ونیفدراس  یک  بیش از  یشورك  اگر -6-2
 .ندینما  اعزام مسابقات به  شورك آن مااز برای سهمیه

 اندهندگمسابقه  نامثبت

 . دهد  قرار  تو ه  مورد  ،این قوانین مشخص شده اسد    3بخش    در  هكرا    اعضای تیم  نامثبد  مه د  تا  هستند، موظف  عضو  یهاون یفدراس  از  هر یک -7-2

، با  تقویمیدر هرگونه رویداد  تمامی اعضای تیم تحد هوشش فدراسیون عضو  قاب  هرداخد توسط هر فدراسیون عضو در رابطه با    نامثبد  هزینه -8-2
 نام مربوطه محاسبه خواهد شد، به این منرور باید موارد زیر را در نرر داشد: نام شده در تاریخ ثبدتو ه به تعداد اعضای تیم ثبد

A)  نام و ود دارد؛ ونام در نرر گرفته شده باشد كه در آن بازه امنان اصال  ثبدی زمانی هس از تاریخ ثبدین، یک بازهاز این قوان 3اگر در بخش 

B) ی منتوب به ی زمانی با ارسا  یک اطالعیهفدراسیون عضو در طو  این بازهIFSCنام عضوی از تیم را لغو كند،، ثبد 

 درصد قاب  بازگرداندن خواهد بود.  5۰نام با كسر ی ثبدنام صورت گرفته، هزینه آنیاه در رابطه با لغو ثبد 

نام اعضای تیم به منرور شركد در مسابقات  ام  هانی، قهرمانی  هان یا قهرمانی  هان  وانان، فدراسیون عضو باید اطالعات تماس  هنیام ثبد -9-2
 ی اعضای تیم را اراقه دهد. ی رسیدن و خروج( برای همهی زمانبندی شده)مانند اطالعات اقامد، برنامه 

 المللی بین  هایپروانه

ی اعضای تیم تحد هوشش فدراسیون عضو در هرگونه رویداد تقویمی دارای هروانه   از  هر یکاطمینان حاص  نماید    دیبا  عضو  ون یفدراس  هر -10-2
  درخواسد   فرم  ماازند  عضو  یهاونیفدراس  تنها  .را دریافد كرده اسد  ایهروانه  نیهن  صدور  درخواسد،  IFSCمطمئن شود كه    ای  ،باشند  الم  یبین
 .ندینما  اراقه ،IFSC الم  یبین  هروانه دیتاد ای صدور برای را خود

 : دینما اراقه  را  یذ موارد دیبا  تیم،عضو هر  یبرا الم  یبین  هروانه افدیدر منروربه   ونیفدراس هر -11-2

A) ی؛رسم تقاضانامه تنمی  فرم 

B)  ای كههنیهزهرداخد IFSC ؛مربوط حسابصورتتعیین نموده و دریافد  دی دهروانه  صدور یبرا 

( سا  بعد خورشیدی  ید  1۰)  دسامبر  مین  یس  تا(  یک سا ِ خورشیدی  ید  11)  هیژانو  او   از  یعنی  ؛میالدی  یمیتقو  سا   یک  یبرا  تنها  هروانه  هر -12-2
 اعتبار  دیتاد  به   اقدام  ،خود  تیماعضای    طر    از   ،IFSC  به   آن  ارسا   و  یرسم  یتقاضا  فرم   یمنت  با  تواندمی عضو    ون یفدراس  هر  .دارد  اعتبار

 . دینما هروانه سالنه

یک ی  نماینده  می توانند تنهادهندگان دارای دو م ید  د. مسابقه نی آن را دار د كه گررنامهنكشوری باش  عضو  فدراسیون عضوباید    دهندگانمسابقه -13-2
 های زیر صورت هریرد:در سا  موردنرر باشند و انتخاب فدراسیون تحد هوشش نباید دیرتر از زمانفدراسیون عضو 

A) ( ؛ یا 11او  مارچ)اسفند سا  خورشیدی 

B) نام اولین رویداد تقویمی سا تاریخ ثبد 

بایسد با ( سا  تغییر دهند و هر تغییری می ۴فدراسیون عضو را بیش از یک بار در هر ههار)  تواننددهندگان نمی هركدام ابتدا رخ دهد. مسابقه 
 های عضو مرتبط صورت هریرد.  توافق هر یک از فدراسیون 

 : مسئولین تیم -14-2

A)  ؛  اندكشوری باشند كه برای آن كشور انتخاب گردیده عضومورد تأیید فدراسیون  و باید عضو 

B) ی بیش از یک فدراسیون عضو باشند؛ و  های عضو مرتبط، نمایندهیون توانند، با توافق فدراسمی 

C)  را هیش از نخستین رویداد تقویمی سا  به باید تمامی منصوباتIFSC .اضهار نمایند 

به عنوان یک فرد در نرر  و هرگونه تامیع  رایم    نام می گردد نسبد به برخوردهای انضباطیتیم نیز ثبد رسمی    مسئو   ورزشناری كه به عنوان -15-2
 شود.  گرفته می
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 هانه یهز

های مادی )برای مثا  به   ریمه،  غیره(  و اعتراضات به  ی دگیرس هزینه ، هاهروانه هزینه ی،ورود هایهزینه  ، دیعضو حق  قبی  )از هانهیهز تمامی -16-2
 اسد.  عضو ونیفدراس بر عهده رج به تنهاییگردد( و سایر مخامتحم  می Organisers Handbookهای مو ب نقض این قوانین و/یا بند

 ، ارك  ن یا  اناام  در  یوتاهك  در صورت  .دینما  هرداخد  آن   اتمام سررسید  هیش از   را   IFSC  حسابصورت  مب غ  تمام  اسد   موظف  عضو   ون یفدراس  هر -17-2
 .شد خواهد اعما  -1۹-۲  قانون

 هرداخد   IFSC  بهمستقیما به فدراسیون عضو فاكتور شده و باید هیش از تاریخ مشخص شده در فاكتور    IFSCتوسط   اعتراض به  یدگیرس  هزینه -18-2
 هریرد. رت میبرخورد صو -1۹-۲در صورت عدم اناام این امر مطابق روند ذكر شده در بند   .گردد

 مع ق    اری  ایِههنامآیین  و  نیقوان  طبق  ،هاآن   دیعضو  ،ندینما  یوتاهك   IFSC  یهانه یهز  هرداخد  به   مربوط  مقررات  از  هك  یعضو  یهاون یفدراس -19-2
 خواهد شد.  لغو ،تاًینها و

 . نمایدمی  منتشر و نییتع سالنه طور به  ،IFSC را هرداخد قاب  یهانه یهز زانیم -20-2
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 عمومی قوانین  -3

 هاگرایش 

 :هستند تركیبیبصورت یا تنهایی به ریز های1گرایش شام این قوانین  هوشش تحد الم  ی بین صعودهای ورزشی مسابقات -1-3

A)  Lead:   شوندبندی میروی یک یا دو مسیر رده دهندگان براساس میزان هیشرفتشانمسابقهدر این گرایش. 

B)  Boulder:   دهندگان براساس تعداد مسابقهدر این گرایشBoulderشوندبندی میرده كرده های صعود. 

C) :شوندبندی میدهندگان براساس زمان موردنیاز برای صعود یک مسیر استاندارد ردهمسابقهدر این گرایش  سرعت. 

 ی من یا

 . اسد  مسابقههر ا رای  با مرتبط یهادفعالی یتمام وبخش عمومی مح  برگزاری  ،مسابقهی فضا در  یمنیا حفظ مسئو  ،رویداد زبانیم -2-3

رقابد و/یا در طور كام  مسئو  تاهیزات و هوشاكی اسد كه در هنیام  تنهایی و بهدهنده باید به این موضوع تو ه داشته باشد كه به هر مسابقه -3-3
 كند.استفاده می طو  هر مسابقه

  از  م ه   ،را خواهد داشد  باشد  ارتباطدر    مسابقه  فضای  یمنیا  با  هك  یموضوع  هر  درباره  یریگمیتصم  اختیار  ،سرطرا   مشورت  با  ،یداور  هیئد  رقیس -4-3
  ی منیا  در  یداور  هیئد  رقیس  نرربه    انب  هك یاشخاص  ای  و  مسئولن  از  هر یک  .را نام برد  مسابقه  از  بخش هر  ادامه  ای  و  شروع  ا ازهتوان  آن می
 . شوند اخراج مسابقه فضای از ای ناركبر وظایفشان از عاًیسر دیبا  ،برود هاآن  از سوی تخ ف بروز احتما  ای باشند، كردهایااد  خ  ی مسابقه

 تجهیزات 

( مطابقد  ”استانداردهای قاب  كاربرد“مقایسه )الم  ی قاب معاد  بین  ایا ی  ENشوند، باید با استاندارد مربوطه  استفاده می  رویدادتمامی تاهیزاتی كه در   -5-3
شده باشد. استانداردهای قاب  كاربرد بر اساس  یا، در شرایط استثنایی توسط رقیس هیئد داوری مشخص  IFSCداشته باشد میر آننه توسط  

 از:  دنعبارتتاریخ صدور این قوانین 

 استاندارد قاب  كاربرد  تاهیزات

 EN341:2011 Class A ابزار حماید اتوماتیک )سرعد(

 EN15151-1نویس()پیش شونده(ابزار حماید )قف 

 EN15151-1نویس()پیش شونده(ابزار حماید )غیر قف 

Harness EN12277 (Type C) 

 EN12572-3 های صعودگیره

 EN892 طناب صعود

 EN12572-1, EN12572-2 های صعودسازه

Karabiner)ها )هیچ EN12275 (Type H) 

Karabiner شونده(ها )خود قف EN12275 (Type H) 

Quickdraw  /نوار تسمه EN566 

Quickdraw  /Karabiner EN12275 (Type B, Type D) 

Quickdraw  / اتصا Quick-Link EN12275 (Type Q) 

 
1 Discipline 
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 کادر پزشکی 

  رخهر عضو تیم  برای ای كهصدمه یا حادثه هر به رسیدگی برای ( ”هزشک مسابقه“) هزشکیک   كه اطمینان حاص  كند دیبا یداور هیئد رقیس -6-3
 مرح ه  هر  در  دهندهمسابقه  آخرین  تالش  هایان  تا  كردن  گرم  دیواره  یا  قرنطینه  منطقه  شدن  باز  زمان  از  باید  مسابقه  هزشک  .آماده اسد  دهد،می  

 باشد.  حاضر مسابقه از

 دادن نیسد، آنیاه:دیدگی یا بیماری قادر به مسابقهای به هر دلی ی همچون آسیبدهندهاگر رقیس هیئد داوری اعتقاد داشته باشد كه مسابقه -7-3

i. در این حالد هزشیک مسیابقه آزمایش ای را درخواسید نماید دهندهی مسیابقهاز هزشیک مسیابقه معاینه رقیس هیئد داوری اختیار دارد .

 ر را اناام خواهد داد: سمانی زی

 .دهد اناام شیها هر یرو بر یمتوال هرش 5 بتواند دیبا دهندهمسابقه های تحتانی:اندام (1

 شنا برود. ،یمتوال طورو به دستشبار و با استفاده از هر دو  5 بتواند دیبا دهندهمسابقه های فوقانی:اندام (۲

ها اطمینان حاصیی  شییود. یک از خونی نشییدن گیره كه  ایگونهبه  سییازد،باید بتواند خونریزی را متوقف  دهندهمسییابقهخونریزی:   (3

شود، هیچ اثر از خون نباید بر روی دستما  مشاهده هس از قرار دادن هسب بر روی آن( گراشته میزخم )ی بر روی سفید  كاغردستما 

 شود.

ii. آنیاه  ،سیدین مناسیب مسیابقه  یبرا  دهندهمسیابقه دیوضیع  ه باشیدداشیت اعتقاد مسیابقه کهزشی  اگر  های فوقشیآزما  نتیاه  به  تو ه با 

 موردنرر دهندهمسییابقه بهبود  بر مبنی مدركی اگر  ،بعد  نوبد در .دینما منع  مسییابقه  اناام از  را دهندهمسییابقه دیبا یداور هیئد  رقیس

 كهدرصیورتی  ،فوق  هاییشآزما مجدداز اناام هس  .دینما  مطر  اًمجدد  را  نیهزشی نهیمعا  درخواسید  تواندمی وی  ،ه باشیدداشیت و ود

  به را  مسابقه اناامی ا ازه دیبا یداور هیئد  رقیس  ،هدد صیتشخ  مناسب رقابد  ادامه یبرا  را دهندهمسابقه دیوضع مسابقات کهزش

 .بدهد دهندهمسابقه

 رسیدگی شود.  ،نردبان استفاده از  با نی زم هب  Boulder یبال از  آمدن نییهااز قبی   ،گاندهندمسابقه خا   هایتقاضا  به دینبا  یطیشرا  چیه تحد -8-3

 فضای مسابقه

 طور مشخص تفنیک می شوند. از مناطق آزاد برای عموم به حتما باید فضای مسابقه  -9-3

 بالاستفاده.  -10-3

  هیئد   رقیس  هكاین  میر  ،ندارند  مسابقه  فضای  در  را  ینترونی نال  ارتباطی  تاهیزات  گونهیچه  از  استفاده  ای  داشتن  همراهبه    ا ازهعضو تیم    هیچ -11-3
 .كند اعالم ماازرا  تاهیزات این یداور

 دسترسی به فضای مسابقه 

 زیر مااز به ورود به فضای مسابقه هستند:در  شدهمشخصافراد  تنها -12-3

A) رسمی مسئولین IFSC 

B) میزبان رسمی مسئولین 

C) با هداید رقیس هیئد داوری یا به نیابد از او.( باشند )شركد در مرح ه  اری مسابقه   طیوا د شرادهندگانی كه مسابقه 

D) كردن(فقط در منطقه قرنطینه/گرمها )مسئولین مااز تیم 

E)  طور مشخص از رقیس هیئد داوری كسب ا ازه كرده باشند. این افراد در مدت حضورشان در فضای مسابقه باید  اشخا  دییری كه به
سط یک مسئو  تأییدشده همراهی و نرارت شوند تا از رعاید موارد حفاظتی فضای مسابقه اطمینان حاص  شود و از هرگونه مزاحمد یا تو

 ممانعد شود. ای هدهندمسابقههر دخالد غیرضروری به 

 ی این مورد استثنا قاق  شود. تواند برارقیس هیئد داوری می .در فضای مسابقه مااز نیسد های دستیار،، به  ز س  حضور حیوانات -13-3
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 پوشاک و تجهیزات  

مسابقه  -14-3 توسط  كه  تاهیزاتی  می دهندگان  تمامی  قرار  استفاده  استاندارد   گیرندمورد  با  باشند.  باید  داشته  مطابقد  مرتبط  كاربرد  قاب   های 
 : گاندهندمسابقه

A) :باید 

 ؛ به تن داشته باشند Harnessی مرتبط( هایش كفش سنینوردی و )در مسابقهدر طو  تالش  (1

شود یا، در صورت عدم اراقه توسط برگزار  باشد، یک هشم بند توسط برگزار كننده رویداد اراقه می   B1اگر رقابد در كالس ورزشی    (۲
 ؛ كننده، به عنوان تاهیزات فردی مورد نیاز اسد 

B) دنتوانمی : 

استفاده كند. هیچ عام  بهبود عم نرد دییری  برای دسد نوردی تااری مو ود   امد یا مایع سن  هودر و هودر    یاز كیسه (1 هایش 
 (؛ ك وفن/تواند مورد استفاده قرار گیرد، )مثال رزیننمی

 د؛ و/یا نورزشی )برای بازوها/هاها( استفاده كن ی الستیکبانداژ فشرده/از هوشش  (۲

 ند. ناستفاده ك -گی ضروری باشددیداگر برای   وگیری یا مراقبد از آسیب - های مشابهركتی و هسبهای حاز هسب (3

 .استفاده كنند Helmetاز  (۴

C) اند: از هوشیدن یا حم  موارد زیر در حین صعود منع شده 

 باشند(؛ ی صوتی به هر صورت )به استثناء ورزشناران در كالس ورزشی مع ولین كه دارای اختال  بینایی میوسی ه (1

 الس ورزشی مع ولین(؛دستنش یا زانوبند ) به استثناء ورزشناران در هر ك (۲

 میر در حالتی كه به طور خا  توسط این قوانین مااز دانسته شده باشد. 

D) تواند به همراه داشته باشد، اما نه در محوطه مسابقه. این شام :وسای  شخصی در منطقه فراخوانی/ ترانزید می 

 ها كیف/كوله هشتی یا سایر همدان (1

 یا سایر تاهیزات خورهای باتری فن (۲

 ه باعث ناراحتی سایر ورزشناران شود، هس بییرد.را در صورتینتواند ماوز استفاده/حم  آنها رقیس هئید داوری می

نباید از ابعاد مشخص    شمارهابعاد  .  دهنده نصب شودامالً مشخص، هشد لباس مسابقه كور  طبه   دیمسابقات با  زبان یم  شماره الفبایی تهیه شده توسط -15-3
ش وار    یهاهه  یكه بر رو  نماید  هیته   زین  یااضافه  یهارهشما  تواند یم   رویداد  زبان یمبزرگتر باشد.  رویداد  Organisers Handbook    درشده  

 دهنده نصب شوند. مسابقه

 پوشاک تیمی 

یا   IFSCهای مطبوعاتی كه توسط  نشسدها، و  شام  مصاحبه  سات )های رسمی و  فدراسیون عضوشان در مراسم  یهای نمایندهاعضای تیم -16-3
ی میر هوششی غیر از آن به موافقد نمایندهشوند( باید لباس ینسان رسمی مشخص تیمی به تن داشته باشند،  میزبان رویداد تدارک دیده می

 ب ند با مشخصات زیر اسد: شام  یک هیراهن آستین  فنی رسیده باشد، این هوشش رسمی

A)  رسمی سه حرفی دارای نام كام  و یا كدIOC   آن كشور باشد؛ و 

B)  اختیاری( دارای لوگوی فدراسیون عضو باشد؛ و( 

C)   .اختیاری( دارای نمایشی از هرهم م ی خود باشد( 

 دهندگانی كه نماینده فدراسیون عضوشان هستند باید در هنیام صعود لباس ینسان تیمی مشخص به تن داشته باشند: مسابقه -17-3

A) ی م ی ورزشی یا در طر  و  هارن ب ند یا كوتاه باشد( در  تواند آستینكه می)  راهنیهتنه ینسان شام   كه باید شام  یک هوشاک بال
 همچنین باید: هاراهنیهباشد. این  هیشبهای مشخص رن  
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 دارای لوگوی فدراسیون عضو بوده؛ و  (1

 دارای نمایش هرهم م ی باشند؛ و  (۲

 كشور نوشته شده باشد.  IOC یرسم حرفی كد سهدر هشد هیراهن با یک رن  قاب  تشخیص نام كام  یا  (3

B) دهندگان ن  لباس تیمی هر كشور باید برای مسابقه دهندگان مرد و زن متفاوت باشد. ر  قهتواند برای مسابطر  لباس تیمی هر كشور می
 مرد و زن ینسان باشد. 

 تبلیغات 

 باشند:  داشته مطابقد  یذ یغاتیتب  نیقوان  با دیبا هالباس و زاتیتاه  تمامی -18-3

A) :؛ متر مربعسانتی  1۸حامی مالی ماموعا  ایو/ نندهكتولیدنشان   هوشش سر 

B) لوگوی گرافینی یا   .متر مربع باشدسانتی   3۰۰تر از  نباید بزرگ  درماموعمالی كه    های()یحامتب یغاتی    نشانِ:  یتیم  تنههوشاک بالتنه/هایین
صورت یک طر  تزیینی در قالب تنی یا یک نوار تنراری كه بیشتر از  تواند بهعبارتی نباشد( می  گونهكه شام  نام یا هیچسازنده )تمثی ی  

های زیر نمایش داده شوند، با این توضیح كه هنین  توانند در ینی از وضعیدها میسانتیمتر عرض نداشته باشد، استفاده شود. این طر   5
 د: خود قرار نده  الشعاعتحدنمایشی سیمای لباس را 

 در میانه هایینی آستین (1

 در درز بیرونی آستین (۲

 در هایین درز بیرونی لباس (3

C)  متر مربع باشد سانتی   1۰۰تر از درماموع نباید بزرگ  ی ( تب یغاتی حامی مالیهایِنشانِ )كننده و تولید نشانِكیسه هودر: نام و/یا . 

D)  كننده؛ تولید نشانِكفش و  وراب: فقط نام و/یا 

E) آن  ی برا ، بال در شدهنییتع یِهاهمحدود شام   ی، وبكخا  مث  ،ردیگمی  قرار دهندهمسابقه  بدن   یرو بر  ماًیمستق ه ك یغاتیتب  عالقم   و هانام  
 خواهد بود. بدن   از بخش

 واره ی د دارینگه

  و   منیا  ی روش  با  ،IFSC  داور  دستور  در صورت  تا  معین كند  مسابقه  مراح   از  یک  هر  یبرگزار  طو   دررا    ارآزمودهك  میت  یک  اسد  موظف   سرطرا  -19-3
 . دنشو  دیرعا دقیقاً دیبا  یحفاظت و ی منیا هایِنامه آیین دهند. اناام را وارهیدلزم بر روی  مرمد هرگونه  ،مؤثر

 از   یری  وگ  یبرا  را  دیواره  سرطرا   ،ارك  نیا  اتمام  با  .دهدترتیب    را  وارهید  یمرمت  ارك  هرگونه  سرعدبه   اسد  موظف  سرطرا   ،IFSC  داور  دستور  با -20-3
اسد    ی داور  هیئد  رقیس   این  كند.اعالم می   داوری  هیئد   رقیس  به  را   نتیاه  و   كرده  یرس رب  ی بعد  دهندگانمسابقه   به  ضرر   ای  و  کمك  هرگونه 

 . شد  نخواهد  رفتهیهر  میتصم  نیا  به  اعتراضی  چیهو    را خواهد گرفد،  یینها  میتصم  ،مسابقه  از  مرح ه  آن  مجدد  شروع  و  توقف  ای  ادامه  یبراكه  

 وردهاکر و هابندیرده 

21-3- IFSC كند:های زیر را منتشر میبندیرده 

A) شود.ه میاز این قوانین محاسب-1۶-1۲بندی  ام  هانی برای هر سا  و هر دسته، كه مطابق با بند رده 

B) هیوسته در حا  روزرسانی های  هانیرتبه 

دهندگانی كه حداق  در یک رویداد انتخابی مربوطه در مدت  و سییرعد، برای مسییابقه  Boulder ،Leadهای یک از گرایشدر هر  (1

نتیاه بهتر كسیب   ۶ای كنندگان بربندی اعطا شیده به شیركداند، به عنوان ماموع امتیازات رتبهماهه ماقب  شیركد كرده 1۲ی دوره

 شود؛ وشده در آن دوره  محاسبه می

ماهه قب  شركد    1۲ی  در دوره  Leadو  Boulderهای  رویداد انتخابی در هر یک از گرایش  3دهندگانی كه حداق  در برای مسابقه (۲

 بندی كسب شده به ورزشناران برای:اند، به عنوان ماموع امتیازات رتبهكرده

a) 3  ش آمده در گرایدسدنتیاه بهتر بهLead در طو  مدت مربوطه؛ همچنین 
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b) 3 آمده در گرایش دسدنتیاه بهتر  بهBoulder ،در طو  مدت مربوطه 

تواند  اییزین نتیاه هر یک  از گرایش در آید، میبه دسیید می  Leadو   Boulderای كه در یک مسییابقه تركیبی مشییروط بر ایننه نتیاه
 شود.هنیام محاسبه ماموع ك ی 

گیری و منتشر شود؛  بندی  هانی تصمیمبا  داو  رتبه IFSCبندی كسب شده در هر رویداد انتخابی باید توسط  روش محاسبه امتیازات رتبه
 و

C) ای برای گرایش سرعد.ركوردهای  هانی و قاره 

22-3- IFSC  كند:  تعیین می-21-3-رویدادهای تقویم زیر را به عنوان رویدادهای انتخابی ب به منرور بند 

A) هر مسابقه قهرمانی  هان؛ 

B) هر مسابقه  ام  هانی؛ 

C) هر مسابقه قهرمانی قاره ای؛ 
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 روند انضباطی  -4

 مقدمه

 .دارد تام مسئولید ،گراردمی اثرمسابقه در فضای مسابقه  هایفعالیدبر  هك یماتیتصم و هادفعالی تمامی درباره یداور هیئد رقیس -1-4

نام شده برای مسابقه ثبد  هر عضو تیماز    هك  یانضباطیب  نوع  گرفتن  در نرر  با  و  نیقوانتخ فات از این    به  تو ه  با  IFSCداور    و  یداور  هیئد  رقیس -2-4
 : ندینما اتخاذ را ریز  اقدامات و ماتیتصم دیبا، زندمی سر 

A) غیررسمی؛ صورتبه ی،شفاه اخطار 

B) زرد ارتك اعما  با همراه یرسم اخطار. 

 :دیبا یداور  هیئد رقیسقرمز،  ایصدور كارت زرد  هس ازفرصد مناسب  نیدر اول  -3-4

A)  موضیوع كه اقدامات   نیدهنده مربوطه( با اشیاره به ا، به مسیابقهاگر این امر ممنن نباشید ای) میت  سیرهرسیدبه    یكتب  یااظهارنامهی تهیهبا

 مربوطه هه خواهد بود، تخ ف را متركر شود. نیبر اساس قوان یبعد یانضباط

B)   هیشینهادی در خصیو    ایمشیرو  از تخ ف صیورت گرفته و هرگونه مدرک   یبه همراه گزارشی ،یكتب یاظهارنامه نینسیخه از ا کیاراقه

 .IFSC یكمیته انضباط منرور ار اع آن به، بهIFSCبه  ترشیاعما  ماازات ب

 اخطار کارت زرد 

 :شود  صادر  یذ نیقوانهریک از  از تخ ف یه در تواندیم زرد ارتك اخطار -4-4

A) در فضای مسابقه: عضو تیم هرزده از تخ فات سر 

 رفتار غیر ورزشی به صورت خفیف؛ یا (1

 .فیخفصورت به زننده یرفتارها ای الفاظ از استفاده (۲

B) هریک از مسئولن  كهی دستورات در موردIFSC از اندعبارت هاآنكه برخی از ، نمایندمیصادر  شده برای مسابقه صوبمن: 

 یا رقیس هیئد داوری؛ IFSCكردن به دستور داور گرم/نهیقرنط منطقه به بازگشتن در موردیبتع    (1

 شده اسد؛زمانی كه دستورش دادهمحوطه مسابقه  به ورود و یفراخوان منطقه کتر در موردیب تع   (۲

 ؛IFSCبه دستور داور  مسابقه شروع در یوتاهك (3

C) ها:تاهیزات و مراسم در مورد 

  ؛زاتیتاه  و هوشاک به مربوط مقررات و نیقوان دیرعا در یوتاهك (1

 ؛اسد كرده تهیه مسابقات زبانیم هك هدهندمسابقه شماره یدنهوش در یوتاهك (۲

 ؛زی وا عیتوز مراسم درمسابقه،  برتر فرد سه دكشرعدم  (3

، ا ازه نخواهد داشد كه در طو  آن اعضای تیممنرور تأمین منافع  ، به نماید كارت زرد دریافد  رویداد تقویمی مرتبط  در    اعضای تیم هر یک از  اگر   -5-4
 ای در درون فضای مسابقه دسترسی داشته باشد. مسابقه به هر منطقه

 ( DSQ)  اخراج

 . شوداناام می  قرمز ارتك دادن نشان  با همراه اخراج .شده برای مسابقه را اخراج نماید نامهر عضو تیم ثبد از ا از دارد یداور هیئد رقیس -6-4

 : همراه شود IFSC یانضباط كمیته به ار اع باتواند  داشته و می دنبا  به   را  از رویداد تقویمی مرتبط شخص  یفور اخراج ، از قوانین  یذ تخ فات -7-4

A) ؛تفادهبالاس 

B) ؛دنشدهییتأ  یوسا و زاتیتاه  از استفاده 

C) فضای مسابقه؛در  حضور مدت در طو ای یا دریافتی مخابره یارتباط یوسی ه هر نوع از یرقانونیغ استفاده 
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D)   ،از افرادی غیر از موارد در نرر گرفته شده در تعریف   اتاطالعو فراهم كردن   گردآوریدر مراح ی كه تحد شرایط قرنطینه برگزار می شوند

 ها عبارتند از:شرایط قرنطینه، كه برخی از آن

 از هر شخصی خارج از فضای مسابقه؛ (1

 از هر شخصی كه روی مسیر/ب در مربوطه تالش كرده اسد. (۲

توانند از سیایر اعضیای تیم كه  دهندگان میگردد، مسیابقهنمی، در مراح ی از مسیابقه كه شیرایط قرنطینه اعما  تردیدبه منرور ا تناب از  
 ی مسابقه حضور دارند هه قب  هه در حین صعود خود اطالعات دریافد نمایند؛خارج از منطقه

 

 (DQBبه سبب رفتار ) اخراج

گونه اخراج به سبب رفتار با نشان دادن كارت  نام شده برای مسابقه را اخراج به سبب رفتار كند. هررقیس هیید داوری ا ازه دارد هر عضو تیم ثبد -8-4
 دهد.  شود؛ و تمام مسابقات در رویداد تقویمی مرتبط را تحد تاثیر قرار میهمراه می IFSC یانضباط كمیته به ار اعقرمز و 

   :داشد خواهد یه در موارد زیر اخراج فوری به سبب رفتار را -9-4

i. میزبان رویداد یا مسئولین رسمی  ،داوران دستورات از اطاعد در یوتاهكIFSC  فضای مسابقه؛هنیام حضور در در 

ii.  ا تناب از اناام تسدBMI در مسابقه، هس از دستور رقیس هیئد داوری؛ 

iii. ؛اسد ریمس یرو بر تالش یبرا شدن آماده حا  در هك یادهندهمسابقههر  حواس نمودن آشفته ای ارك در  دخالد 

iv. ؛زاتیتاه  و هوشاک یرو بر غاتیتب  به مربوط نیقوان از یچیسره 

v. یک شخص در یک رویداد تقویمی. برای( كارت زرد ۲دو ) صدور 

 پیامدهای اقدامات انضباطی

بندی در رویداد تقویمی مرتبط رده   برگزارشدهیک از مسابقات  ی اخراج شده یا اخراج شده به سبب رفتار در هرگونه مسابقه، در هیچدهندهمسابقه -10-4
 . نخواهد شد 

 : داشد  خواهد یه در را ریز  ینتا  از ینی  ،سا  یک دربرای یک شخص  زرد ارتك نیسوم دورص -11-4

A) یا كهنام كرده باشد، دهنده در رویداد تقویمی بعدی در آن سا  ثبداگر مسابقه: 

 شود؛ یاآن رویداد در رتبه  هانی در همان گرایشی كه شخص كارت زرد سوم را دریافد نموده، محاسبه می (1

 شود،می Leadو  Boulderشام  یک مسابقه تركیبی  (۲

 شود؛ یانام آن رویداد تقویمی حر  میآنیاه شخص از لیسد ثبد

B)  اگرAیانام در رویداد تقویمی بعدی نخواهد بود، كه ( قاب  ا را نباشد، آنیاه شخص مااز به ثبد  : 

 شود؛ یا سوم را دریافد نموده، محاسبه میآن رویداد در رتبه  هانی در همان گرایشی كه شخص كارت زرد  (1

 شود،شام  می Leadبوادر و  یک مسابقه تركیبی (۲

 یابد.به تناسب كاهش می تبط در رویداد تقویمی مربوطه نام برای فدراسیون عضو مری ثبددر هر صورت، سهمیه

 اشخاص  ریسا

هریک از    لزوم  در صورت  و  ،نموده  اخراج  مسابقه  محدوده  از  فوراً  ،اسد  شده  یتخ ف  بنمرت  هكرا    یشخص  هر  دارد  ا ازه  یداور  هیئد  رقیس -12-4
 .دارد نیاه قیتع  حالد به مهم امرِ  نیا اناام تا را مسابقه یها دفعالی
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 افزایی )دوپینگ( توانمبارزه با  -5

 پذیرش 

1-5- IFSC،  اسد هریرفته را( 1د كُمعرو  به )  هانی افزاییتوان  ضد دستورالعم . 

 اعمال 

   .رودبه كار می رویدادهای تقویمی تمامی یبرا دستورالعم این  -2-5

 مقامات  ،گاندهندن یتمر  ،انمربی  ، دهندگانمسابقه   یقب  از   ی  شوندمی  وارد   مسابقات  به   هیئد همراه  ای  نندهكدكشر  عنوان  تحد   هك  یافراد  تمام -3-5

 .رعاید نمایند و رفتهیهر را نیقوان نیا -5-5 بند  و دستورالعم  نیا دناموظف  ی نیراهزش یه ای نیهزش  میت یاعضا ی،رسم

 IFSC داخل نظارت بر اجرا در واجد هاینهاد

 .دن باشمی  انضباطی و افزاییتوان  ضد یهاكمیته ،IFSCاین دستورالعم  در داخ    ناظر بر ا رای دقیق یهاهسته -4-5

 اجرایی  هایِضمانت  و تخلفات

 . شد خواهد یدگیرس IFSC یانضباط مقررات و نیقوان و نامهن ییآ ،اسدیس  به  تو ه  با افزاییتوان   تخ فاتبه  -5-5
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 اعتراضات -6

 کلیات

 شود، منصوب شده و شام  افراد زیر باشد: كه تحد این قوانین برگزار می  رویداد تقویمییک هیئد رسیدگی به اعتراض باید برای هر  -1-6

A) ی فنی؛ ونماینده 

B)  یا یک داور( رقیس هیئد داوریIFSC .)اگر اعتراض مربوط به تصمیم گرفته شده توسط رقیس هئید داوری باشد 

  اراقه گردد. یسیبه زبان انی  دیاعتراضات، با نیبه ا یهااعتراضات و هاسخ یتمام -2-6

 تمامی اعتراضات باید به ینی از افراد زیر اراقه گردد: -3-6

A) یک عضو هیئد رسیدگی به اعتراض ؛ یا 

B)  یک داورIFSC .كه باید مساله را به هیئد رسیدگی به اعتراض ار اع دهد ، 

 اعتراضات مربوط به ایمنی 

اعتراض مربوط  "تواند با صر  نرر از هر شرط دییری در این قوانین تس یم شود )ی ایمنی  دی برود، اعتراض می امنان و ود یک مساله  هرگاه -4-6
 (. یک اعتراض مربوط به ایمنی باید:”به ایمنی

A)  نخواهد بود؛    نیازبه صورت كتبی اراقه گردیده و و ه اعتراض 

B)  رسیده باشد، های متفاوت هستند اند و هریک از تیم تیم منصوب شده   رسمی مسئولینان ( شخص مخت ف كه به عنو3سه )به امضای 

 ی تشخیص داده شده، تعیین كرده و به كار گیرد. و هیئد رسیدگی به اعتراض باید بالفاص ه اقداماتی را برای برطر  سازی مساله

 رسیدگی به اعتراضات 

 مشخص كند كه اعتراض مركور: با دریافد اعتراض، هیئد رسیدگی به اعتراض باید -5-6

A) “ی اعتراضی صورت حساب  و هیچ هزینه  این موضوع روی آن، بازگردانده خواهند شدبا درج  فرم اعتراض  هرگونه  اسد، در این مورد    ”نامعتبر
 ؛ یا شودنمی

B) “اسد، در این مورد هیئد رسیدگی به اعتراض باید روند رسیدگی به اعتراض را هیش گیرد.  ”معتبر 

 باید:   -میر در مواردی كه در این قوانین به طور مشخص خال  آن ها ذكر شده باشد–یک اعتراض برای معتبر در نرر گرفته شدن  -6-6

A)  صورت منتوب و در فرمی كه در ساید بهIFSC ( اراقه گردیده و به امضای: برگه   یا در مو ود اسد )ای شام  همان اطالعات 

 مسئو  رسمی تیم مربوطه؛ یا (1

 دهنده مربوطه رسیده باشد. به امضای مسابقه باشد  نام ننرده  هنین شخصی در مسابقه ثبد كهدرصورتی (۲

B)  و ه اعتراضٍ مربوطه باشد؛ و اعالم وصو  با 

C)  :در آن موارد زیر ذكر شده باشند 

 بندی از قانون كه اعتراض نسبد به آن اناام شده اسد؛  یشماره (1

 دهندگان كه متاثر از اعتراض شده اند. دهنده یا گروهی از مسابقه مسابقه (۲

 را نامعتبر ق مداد كند: ،گیرددر قالب های زیر  ای می -۶-۶با و ود برآوردن شرایط بند  تواند اعتراضی كههیئد رسیدگی به اعتراض می  -7-6

A)   هس از هایان مه د اعتراض مشخص شده در این قوانین اراقه شده باشد؛ 

B) های این قوانین مرتبط نیسد را مطر  كند؛ ای كه به هیچ یک از بند مساله 

C)   ق دییری نامعتبر اسد.كه به طریرسد به توافق میهیئد رسیدگی به اعتراض 
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 ( باشد:”تصمیم اص ی “مسابقه )یک در رابطه با هرگونه اعتراضی كه مربوط به موارد عدم انطباق با این قوانین یا تصمیمات مرتبط با  -8-6

A) هیئد داوری باید:  رقیس، باشد نتای  رسمی  اگر اعتراض مربوط به 

 .با تعیین ایننه به كدام نتیاه اعتراض شده اسدمشخص و نشانه كند،  ”مورد اعتراض“ با عبارت شده رانتای  منتشر (1

 اسد.  ”مورد اعتراض“ یا ”مورد شناید“ از واحد هخش میزبان مسابقات بخواهد به عموم اعالن شود كه نتای  (۲

B)  :هیئد رسیدگی به اعتراض باید به اعتراض 

 زمان ممنن با تو ه به  دو  زمانی مسابقه؛   تریندر سریع (1

 با استفاده از هرگونه اشخا  و امناناتی كه در دسترس دارد،  (۲

 رسیدگی كند. هیئد رسیدگی به اعتراض در فرایند بررسی اعتراض نباید به هیچ فی م دییری به غیر از موارد زیر استناد كند:

a) های رسمی ضبط شد؛ و  فی م 

b) هخش رسمی  هر فی م ضبط شده برایIFSC . 

C)  :اگر 

محسوب    ”نامشخص“باشند، یا هیئد رسیدگی به اعتراض نتواند به یک حنم واحد هم رای شود، انیاه اعتراض  نمدارک مو ود قاطع   (1
 شود. ی صورت حساب نمیهزینه اعتراضگونه هیچخواهد شد، تصمیم اص ی هابر ا خواهد ماند و 

 اعتراض به یک حنم واحد هم رای شود، آنیاه اعتراض: مدارک مو ود قاطع باشند و هیئد رسیدگی به  (۲

a) “كند؛ یا و تصمیم اص ی تغییر هیدا می صورت حساب نخواهد شدی اعتراض شود، كه در این مورد هزینهمحسوب می ”موفق 

b) “خواهد شد و برای فدراسیون عضو مرتبط صورت حساب  ی اعتراض  هزینهیک  شود، كه در این مورد  محسوب می  ”ناموفق
 ماند. تصمیم اص ی هابر ا می

D)  باید به نتیاه و توسط ینی از اعضای هیئد رسیدگی به اعتراض به شخصی كه رسماً    شدهمیتنرصورت منتوب  ی رسیدگی به اعتراض 
 اعتراض كرده اسد، تس یم شود. 

 پیامد اعتراضات

 رسمی هیئد رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد.  یهر نتیاه  -9-6
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 هاقوانین گرایش -2بخش 
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7- Lead 
 اتلیک

 : دیبا  Lead مسابقات -1-7

A) كه برای گرایش    یمصنوع  یهاوارهید  ی رو  برLead   دیواره باید قاب ید ایااد مسیر با  دنشو   برگزار  ،دارند   ارتفاع  متر  1۲ حداق    شده وطراحی .
 های زیر را داشته باشد: ویژگی

 ؛ متر طو  15حداق   (1

 )میر در حالد خاصی كه به موافقد رقیس هیئد داوری رسیده باشد.( متر عرض  (3) حداق  سه (۲

B) حماید شود به طوری كه: نییاز ها دیبا رهایصعود مس نحی در دهندهمسابقه 

 شود؛ برای كالس ورزشی آزاد، حماید با استفاده از تک طناب و با انداختن طناب به یک رشته نقاط حمایتی در طو  مسیر اناام می (1

 شود: برای كالس ورزشی مع ولین، حماید با استفاده از ینی از موارد زیر اناام می (۲

a) ؛كندین میدر بالی مسیر امنید فرد را تام كارگاهاز یک  با عبور  كه ،تک طناب 

b)  كند.میانی در طو  مسیر امنید فرد را تامین می كارگاهدر بالی مسیر و یک  كارگاهطناب دو رشته، كه با عبور از یک 

C)  :با مراح  زیر برگزار شوند 

   شروع كه هس از صعود نمایشی صعود خواهند شد؛ و برای هر گروهِ (”B“و  ”A“) همسانمسیر نا دو شام  ،مقدماتی مرح ه (1

 شام  یک مسیر برای هر دسته كه بدون صعود نمایشی صعود خواهد شد.   نهاییی نیمهو/یا مرح ه نهایی مرح ه (۲

 طراحی مسیرها: -2-7

A)  ای طراحی شود كه:هر مسیر باید به گونه 

 ی دییر به حداق  برسد؛ دهندهایااد اشنا  برای مسابقه دیدن وی یا شخص دییری، یا دهنده خطر آسیب در صورت سقوط مسابقه  (1

 هرش به سمد هایین نداشته باشد. (۲

B)  تواند ا ازه دهد كه:رقیس هیئد داوری می 

 متص  شود؛ و ی حمایتینقطه یک یا هندطناب به هیش از صعود،  (1

 كننده استفاده شود.حمایدی هایینی مسیر، از یک هاقسمدمنرور تأمین ایمنی مازاد در به (۲

 نباشد. ازیكار ن نیباشد كه به ا ایگونهبهتا حد امنان  باید مسابقه ریمس یطراحاما 

 ایمنی 

 رقیس هیئد داوری باید:  -3-7

A)   به همراه داورIFSC   ی حمایتی به  مقرر كند كه یک نقطه   تواند نمایند. سرطرا  می   یرا بازرس   ریمسهر  آغاز هر مرح ه،    هیش از  و سرطرا

گیره)ها( و نقطه)های( حمایتی   این صورت   در  ، گیرد  قرار  طناب  در  ، آن  هیش از  یا(  ”ی ایمنیگیره“)  ای مشخص گیره  از دلی  ایمنی باید  

 شوند.  داده نشان مسیر یمشاهده هنیام در با عالمد ضربدر آبی مشخص شده و   واضح صورته ب بایدموردنرر 

B)  .تصمیم بییرد طناب صعود در هه زمانی در طو  مسابقه باید* تعویض شود 

دهنده مسابقه  Harnessصورت منطقی به این باور برسد كه  كه رقیس هیئد داوری بهبه تن داشته باشد. درصورتی   Harnessباید    دهندههر مسابقه -4-7
 دهنده شود. ایمن نیسد باید مانع آغاز صعود مسابقه

 هر حمایتچی:  به او كمک كند.در این كار  و تر یحاً شخص دومی    دشوكنتر     برای هر طناب  هیحماید  د از روی زمین توسط یکبایطناب صعود   -5-7

A)  شونده استفاده كند؛ از ابزار حماید غیرقف  باید 
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B)  كه نتر  كندكمسیر، باید  هر صعودهیش از: 

1) Harness طور كام  بسته شده باشد؛ دهنده به مسابقه 

 :كه یمتص  شده باشد. هنیام ریورزشنار به شر  ز Harnessطناب به  (۲

a) ای؛ یمنیو گره ا بیعبور ننرده باشد، با گره هشد تعق  ریمس یطناب از كارگاه بال 

b) در  هد مخالف با اسیتفاده از گره   شیوندهقف  نیكاراب ای  چیه نی( كاراب۲عبور كرده باشید، با دو ) ریمسی یطناب از كارگاه بال

 ، و  هسب ای یمنیبه همراه گره ا بیهشد تعق

 طناب صعود مرتب و برای استفاده سریع آماده باشد. (3

C)  و ود اضافه طناب  یمقدار مناسب شهیهم تا اطمینان حاص  كند دهنده متمركز كرده  تو ه خود را  بر روی مسابقه  ،صعوددر تمام مدت باید
 : طوری كهدارد، به  

 مشن  نشود؛طناب دهار  ش ی یا سفتی اثر دهنده برمسابقه (1

 ؛شود و ایمن متوقفبه روش دینامیک ه دهندمسابقه هر سقوط (۲

 دهنده به طور ایمن به روی زمین فرود آورده شود.مسابقه (3

 هاهای شروع و سهمیهترتیب 

 ( گروه شروع برای هر دسته برگزار شود: ۲( یا دو )1با یک )  تواندی مقدماتی میمرح ه -6-7

A) های شروع باید به شن  زیر تعیین شوند: تعداد گروه 

 های شروع تعداد گروه دهندگان ثبت نام شدهمسابقه

80 > 1 

 ۲یا  1 > 7۹

B)  گروه شروع برگزار شود: ( ۲)اگر مرح ه مقدماتی با دو 

 های مشابه )سبک و خط سیر( داشته باشند. مسیرهای هر گروه باید در ماموع در ه و ویژگی  (1

 بندی شوند: ها دسته دهندگان باید به صورت زیر در گروهمسابقه (۲

a) هاگروه  نیب اسید شیدهداده نشیان ادامه در  هك یبه صیورتمرتبط هسیتند باید ی  هان  تبهر دارای هك یاندهندگمسیابقه از  دسیته آن 

  :دونش میتقس

 گروه ب  گروه الف 

1 ۲ 

۴ 3 

5 ۶ 

b) شوند، تقسیم می هاگروه بین یشكقرعه با ،ندارند هانی  تبهر هك دهندگانیمسابقه 

 .شوند میتقسهای شروع دهندگان به طور تقریبا مساوی بین هریک از گروهی كه مسابقهطوربه

رتبه   یسهمیه -7-7 بهترین  با  مقدماتی  از  بعد  از مرح ههای مسابقههر مرح ه  هایاندهندگان  نتیاه می  تنمی  ی قب   یافتهی  اگر در  تساوی،  شود.  ی 
 یابند. ی بعد راه میدهندگان مساوی به مرح ه ی مربوطه از حد مشخص شده فراتر رود، تمام مسابقه سهمیه

A) گردد:ی كالس ورزشی مربوطه مشخص مینام شده در دسته دهندگان ثبده تعداد مسابقه با تو ه بنهایی نیمهی ی مرح هسهمیه 

 های ورزشی مع ولین كالس كالس ورزشی آزاد  نام شده دهندگان ثبدمسابقه

۲7> N/A N/A 

۲۶< ۲۶ N/A 
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 بایسد به طور مساوی بین دو گروه تقسیم و اعما  شود. مینهایی  نیمهی  ی مرح هاگر در هر دسته دو گروه شروع و ود داشته باشد، سهمیه 

B) گردد: ی كالس ورزشی مربوطه مشخص می نام شده در دستهثبددهندگان ی نهایی با تو ه به تعداد مسابقهی مرح هسهمیه 

 (؛۸هشد) سهمیه ثابدبرای كالس ورزشی آزاد،   (1

 به شر  زیر اسد:  شناورهای ورزشی مع ولین، یک سهمیه برای كالس (۲

 سهمیه  نام شده دهندگان ثبدمسابقه

𝑛 ≤ ۶ 3 

۶ < 𝑛 < 15 ۴ 

15 ≤ 𝑛 ۶ 

 

 ترتیب شروع: -8-7

A) صورت زیر تعیین شود: مقدماتی باید به  یبرای هر گروه شروع مرح ه 

 ؛ و یشكقرعه  ، باA ریمس یبرا (1

دهنده  مسابقه   ۲1یا    ۲۰اگر لیسد شروع شام     به عنوان مثا   ی،درصد  5۰تناوب    کیبا    ی، ولA  ریشروع مس  بیمانند ترت  ،B  ریمسبرای   (۲
تالش خواهد    Bكند، به عنوان نخستین نفر روی مسیر  شروع به صعود می Aام روی مسیر  11ای كه به عنوان نفر  دهندهباشد، مسابقه 

 ؛كرد

B)   حالتی   در  كند.  شروع  همه  از  آخر  باید  رتبه  بهترین  دارای  دهندهمسابقه  یعنی  باشد.  قب   مرح ه  یهارتبه  عنس  بایدبرای هریک از مراح  بعد  
 شود:  تعیین زیر صورتبه  بایدها آن  شروع ترتیب  باشند، شده مساوی دهندگانیمسابقه كه

مثا  دارنده رتبه  هانی بهتر،  عنوان ها؛ به آن    هانی  تبه ر  معنوس  ترتیب   به  باشند،داشته    هانی  تبه ر  شده  مساوی  دهندگانِمسابقه اگر   (1
 كند؛ آخر صعود می

؛ شود  تعیین  كشیقرعه   با  باید  شروع  ترتیب  باشند،  ینسان   هانیی  هرتب  دارای  یا  و   هانی  بهرت  فاقد   شده  مساوی  دهندگانمسابقه اگر   (۲
 و

  دهندهمسابقه   شوند،  مساوی   هانی  تبهر  دهندگان( فاقددهنده )مسابقه مسابقه   با   هانی  تبهر  دهندگان( دارایدهنده )مسابقهمسابقه اگر   (3
 ، كند شروع زودتر باید بندیرده فاقد

 هر صورت در لیسد شروع رسمی منتشر خواهد شد. و در 

 روند مسابقه

ی نهایی و نهایی مسابقه باید قب  از زمان اعالم شده در لیسد شروع رسمی آن مرح ه در منطقه دهندگانِ مااز به رقابد در مراح  نیمه مسابقه -9-7
ی قرنطینه حاضر نیستند، اند یا در منطقهنه اعالم حضور ننردهی قرنطیدهندگانی كه در این زمان در منطقهقرنطینه اعالم حضور كنند، مسابقه

 .  باید تحد شرایط قرنطینه برگزار شوند Leadنهایی و نهایی مسابقات . مراح  نیمه مااز به شروع آن مرح ه نخواهند بود 

 در مسابقه لحاظ شوند: باید های زمانی زیر فاص ه -10-7

A) دهنده بر روی مسیر او  مقدماتی و آغاز تالش او بر روی مسیر دوم ای بین هایان تالش یک مسابقهدقیقه  5۰زمانی    حداق  یک فاص ه
 مقدماتی؛ و  

B)   دهنده مرح ه نخسد تالش آخرین مسابقه  كه  یزمانبین    دو ساعتهاگر مراح  متوالی مسابقه در یک روز باشند، حداق  یک فاص ه زمانی
 رسد و بسته شدن درب قرنطینه مرح ه بعد در نرر گرفته شود. یان میبه ها

دهنده  ی مربوطه، تالش خود را روی مسیر آغاز كند. اگر مسابقه دهنده باید براساس ترتیب مشخص شده در لیسد شروع رسمی مرح ههر مسابقه  -11-7
 شروع مااز نخواهد بود.    شده امنان شروع تالش را نداشته باشد، هی  تغییری در ترتیبدر زمان تعیین
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 باشد:   ۲۲تر از ها بیشكنندهدر هر مرح ه اگر تعداد شروع -12-7

A) فاص هگیره در  باید  مسیر  هر  زمانیهای  هاک  های  مرح ه،  آن  در طو   شوندمساوی  هاک  .سازی  بین  از  سازیفاص ه  بیش  باید*    ۲۰ها 
 .شودنفر بیشتر   ۲۲دهنده نبوده و نباید از مسابقه

B)  زمانی هاكسازی باید در لیسد شروع مشخص شود.  ی برنامه 

 مرح ه نهایی: -13-7

A)  یافته به این مرح ه آغاز شود. دهندگان راهباید با معرفی مسابقه 

B)  دقیقه نباشد.  ۹۰باید به نحوی برگزار گردد كه طو  زمان برگزاری آن برای هر دسته بیش از 

 روند مشاهده مسیر

 ی مسیر: مشاهده -14-7

A)  :هر مسیر مقدماتی باید توسط هیشروها به صورت نمایشی صعود شود، كه 

 دقیقه قب  از آغاز مسابقه هخش شود؛ یا  ۶۰صورت هیوسته و منرر در منطقه گرم كردن و حداق  ی این صعود باید به فی م ضبط شده (1

 دهنده اناام شود.   نخستین مسابقه دقیقه قب  از آغاز تالش   3۰باید حداق صعود نمایشی اگر هخش ویدیویی میسر نباشد،  (۲

B)  دهندگان آغاز شوند.  ای برای مسابقه دقیقه  ۶ معی نهایی و نهایی باید بعد از یک زمان بازدید دستهمراح  نیمه 

 توانند: دهندگان میدر این مدت زمان، مسابقه  (1

a)  های ابتدایی را )فقط( لمس كنند.بدون آننه هر دوهایشان از زمین  دا شود، گیره 

b) با دوربین هشمی مسیر را مشاهده كنند؛ 

c)  نویس یادداشد یا طراحی كنند؛صورت دسدبه 

 استفاده كنند. یكننده اما نباید از هیچ تاهیزات ضبط

 به منطقه قرنطینه یا منطقه فراخوانی بازگردند.  IFSC رسمی دهندگان باید با هداید مسئولندر انتهای زمان بازدید مسابقه (۲

 ه همراه یک راهنمای بیناهای ورزشی مع ولین دارای اختال  بینایی ممنن اسد بشركد كنندگان در كالس   شید كهدر نرر داشته با
 شود.اعما  مینیز ی بینا هاراهنمابه طور ینسان در مورد  بندر این مربوط به شركد كنندگان دشوند و ار اعات  یهمراه

 روند صعود 

تواند هس از ورود به محوطه  ثانیه ای باشد كه طی آن یک شركد كننده می  ۴۰سازی  آماده  زمان دور باید شام  یک    تالش در هر   مدت زمان -15-7
غیر از مواقعی كه صعودهای مادد به دنبا  اعتراض یا حادثه فنی  ( دقیقه اسد. به ۶صعود شش )  مسابقه برای تالش خود آماده شود و زمان

هس از فعالید “ای در حالد  ( تالش بر روی هر مسیر اناام دهد. در شرایط خا ، اگر مسابقه1تواند یک )دهنده میمااز هستند، هر مسابقه
های اضافی بر روی مسیر با یا بدون  توانند تالش دهندگان می تواند تعریف شود، كه در مدت آن مسابقهباشد یک زمان تمرین مازا می ”1اص ی

 . استفاده از كمک غیرمااز اناام دهند

  بالاستفاده  -16-7

 : دهندهمسابقه  هر صعود   -17-7

A)   برای ا تناب  دونش   دا  نی زم  از  اوبدن    هایتمام قسمد  هك  شودمی  آغاز  یهنیام  او) و مدت زمان صعود(    صعود  زمان  محاسبه  وشروع .
كند یا هیش از شروع صعود وضعید خود را  دهنده دارد اقدام به شروع صعود میاز هرگونه تردید، داور مسیر اختیار دارد تعیین كند مسابقه

 دهندگان در حین تالششان: كند. مسابقهاصال  می

 ها نیستند؛ وسازی گیرهمااز به هاک (1

 
1 work-after 
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باید طناب را به ترتیب در نقاط حمایتی بیندازند، در این  شود،  در بالی مسیر صعود می  گاهكاراگر مسیر با طناب بدون عبور از یک   (۲
 میان:

a) شده درآورده و مادداً  طناب به داخ  آن انداخته كه    ی حمایتیتواند در هر زمان طناب را از آخرین نقطه دهنده میمسابقه
 بیندازد؛ و 

b) ضربدری  صورتهب  را  طنابدهنده اگر  مسابقه  “Z-clip”  تواند می  و به این منرور  كند  اصال   را  آن  باید  بیندازد،  نقاط حمایتی  در  
  قرار داشته  نقاط حمایتی تمام در طناب باید اصال   هس از بیندازد. دوباره و درآورده درگیر نقاط حمایتی از هر یکطناب را از 

 . باشد

B)  متوقف شود، كه: رسد، و محاسبه زمان صعود باید هنیامی به هایان می 

 اگر در تالش روی مسیر :  (1

a)  ی حمایتی مسیر بیندازد؛ در بالی مسیر ایمن نشده باشد، طناب را در آخرین نقطه  كارگاهطناب با عبور از یک 

b)  ی ی مشخص شدهدر بالی مسیر ایمن شده باشد، گیره  كارگاهاگر طناب با عبور از یک“TOP”   را مهار كند 

 سقوط كند؛ یا (۲

 متوقف شود. IFSCسط داور صعودش تو (3

 :IFSCداور  -18-7

A)  اگردهنده را دهدی تالش یک مسابقه باید دستور خاتمه در موارد زیر ،: 

 دهنده روی مسیر خطرناک اسد؛ یا به صورت منطقی به این باور برسد كه حركد بعدی مسابقه  (1

 :كه (۲

a)  زمانی مااز برای صعود ، تااوز نماید؛ یزمان صعود ورزشنار از محدوده 

b)  .ورزشنار هس از آغاز صعود به زمین بازگشته اسد 

B)  اگر:  ،دهنده را دهدی تالش یک مسابقه تواند دستور خاتمه میدر موارد زیر 

 دهنده دییر در حالد مااز قرار نداشته باشد؛ یامسابقه (1

 ی فنی رخ داده باشد.حادثه (۲

 داوری و امتیازدهی 

19-7- Topo د توسط سرطرا  در مشورت با داور بایIFSC هیش از آغاز هر مرح ه از مسابقه تهیه شود. امتیاز دهی بررویTopo  شود، به طوری   اناام
 :Topoبود. هر  ح ه ثابد خواهدآن مر در طو كه امتیازات 

A) ز شروع دور مربوطه، منتشر شود. اعالنات رسمی هس از هر دوره مشاهده  معی ) ایی مناسب( و قب  ا تاب و در (باید )با امتیاز 

B) در منطقه فراخوانی منتشرشود.  )بدون امتیاز( باید 

 دهنده باید: شود، داوری شود، برای هر مسابقه دار همراهی مینیه  ( داور م ی كه توسط یک زمان 1هر مسیر باید توسط حداق  یک )  -20-7

A)  ترین ثانیه )به سمد هایین( ثبد نماید؛زمان صعودش را تا نزدیک 

B)   :این امتیاز كسب شده باید ینی از موارد زیر باشد 

 دهنده در طو  صعودش در حالد مااز باقی مانده باشد: اگر مسابقه  (1

a)  زمانی برای ورزشنار امتیاز“TOP” شود كه ثبد می 

i.  حمایتی مسیر بیندازد ) برای ورزشناران كالس ورزشی آزاد(؛  یطناب در آخرین نقطه 
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ii. شده به عنوان گیره مشخص“TOP”    با دو دسد كنتر  شود )برای ورزشناران در هر كالس ورزشی مع ولین(؛ 

 در هر مورد باید در زمان صعود مااز باشد؛ یا

b) شده روی  امتیاز مشخصTopo  شود، هیش از  دهنده مهار یا استفاده شده اسد ثبد میای كه توسط مسابقه برای بالترین امتیاز گیره
 كه:آن

i. سقوط كند؛ یا 

ii.  صعودش متوقف شده باشد؛ یا 

باق  حالددر    طو  صعودشدهنده در  اگر مسابقه  (۲ باشدن  یمااز  امتیاز مشخصمانده  ای كه توسط  برای آخرین گیره  Topoشده روی  ، 
 شود، دهنده، مادامی كه در حالد مااز بوده، مهار یا استفاده شده اسد ثبد میقهمساب

 و در هر حالد:

اند برای امتیازدهی در نرر گرفته خواهند شد، در این صورت امتیاز استفاده از یک گیره  ها استفاده شدههایی كه با هریک از دسد تنها گیره (3
 ار كردن همان گیره بهتر خواهد بود؛ و)مشخص شده با هسوند )+( ( از امتیاز مه 

مشخص   یاره یگ  نی( كه سرطرا  به عنوان آخركندی از آن عبور م  ای)  ردیگی را م  Topoشده در  مشخص  یارهیكه ورزشنار گ  یهنیام (۴
كه طناب در   ی تا زمان  ایمیر  شودی او متوقف م یازدهیحداكثر تا آن و ود دارد؛ امت یتیاز نقاط حما کی نموده اسد كه امنان انداختن هر 

 شود.   انداخته یتیحما یآن نقطه 

   بالاستفاده -21-7

 رده بندی

 :شودبندی می كند روی آن مسیر به ترتیب زیر ردهای كه بر روی یک مسیر تالش میدهندههر مسابقه -22-7

A) دهندگانی كه امتیاز تمام مسابقه“TOP” را كسب كرده باشند؛ 

B) اندترتیب نزولی امتیازی كه كسب كردهدهندگان دییر، به تمام مسابقه 

 بندی مقدماتی:رده -23-7

A) یک از دو مسیر گروه  شود یا مااز به آغاز تالش روی هیچیک از دو مسیر گروه شروع خود نمیای كه موفق به شروع هیچدهندهمسابقه
 شود.  متناسب مشخص می IRMیا دییر  ”شروع ننرده“با  ای بندی نخواهد شد و در نتباشد، در مرح ه ردهشروع خود نمی 

B) برای هر مسیر مرح ه مقدماتی امتیاز ، باید  كندشروع به تالش روی حداق  یک مسیر میای كه در مرح ه مقدماتی  دهندهبه هر مسابقه
 او در مسیر مرتبط. Fractionalی بندی داده شود، كه برابر اسد با رتبهرده

C) دهنده باشد )امتیاز مقدماتی كمتر  بهتر اسد( های شروعشان به ترتیب صعودی امتیاز مقدماتی هر مسابقهدهندگان در گروهبندی مسابقهرده
 شود: كه با فرمو  زیر محاسبه می

QP = √(P1 ∗ P۲) 

 كه در آن:

QP  ( رقم اعشار.3، گرد شده تا سه )مقدماتی= امتیاز 

1Pبندی مسیر نخسد = امتیاز رده 

۲Pمسیر دوم   بندی= امتیاز رده 

D)  ذكر شوند. گرد شده و دو رقم اعشار  هدر فهرسد نتای  رسمی باید ب  شدهاراقهامتیازهای 

 نهایی و نهایی:بندی نیمهرده -24-7
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A) بندی نخواهد شد و در باشد، در مرح ه مربوطه ردهشود یا مااز به آغاز تالش روی مسیر نمیای كه موفق به شروع مسیر نمیدهندهمسابقه
 شود متناسب مشخص می  IRMیا دییر  ”شروع ننرده“نتای  با 

B) ی نسبی ی مساوی كسب كنند، رتبهرتبه  -۲۲-7-۲3-7بندی بند  ردهروند  دهندگانی به دنبا   مسابقه  ، اگرنهاییی نیمهمرح ه  در رابطه با
 ی مقدماتی با دو گروه شروع برگزار شده باشد(. كه مرح هشان، تعیین شود )میر آن ی مقدماتیها باید با بازگشد به قب ، به رتبه آن

C)   باید به صورت   ی نسبیی مساوی كسب كنند، رتبهرتبه-۲۲-7بندی بند  ردهروند  دهندگانی به دنبا   بقهمسا  ، اگری نهاییمرح هدر رابطه با
 زیر تعیین شود: 

 و   ها؛ی قب  آنی مرح هبا بازگشد به قب ، به رتبه  (1

دهندگان بندی این مسابقهدنبا  بازگشد به قب  تساوی رتبه باقی بماند و این تساوی مربوط به نفرات او  تا سوم باشد، رده   اگر به (۲
 نسبد به یندییر بر اساس زمان صعود هریک باید تعیین شود )زمان كمتر بهتر(.

 رده بندی ك ی  -25-7

 بندی ك ی باید به شن  زیر تعیین شود:ردهاز این قوانین،  -۴-1۰-منوط به هاراگرا  

A) ی نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ و دهندگان دارای رتبه مسابقه 

B)  نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ و ی نیمهدهندگان دارای رتبهمسابقه نهایی، ی نیمهدر صورت برگزاری مرح ه 

C) ی مقدماتی با  شوند، باید تو ه داشد اگر مرح ه بندی می ی مقدماتی هستند، با همان ترتیب رتبه ردهدهندگانی كه فقط دارای رتبه مسابقه
ی مشابه بین  دهندگان با رتبه های هر گروه باشد كه در آن مسابقه بندیها باید ادغام ردهبندی ك ی آندو گروه شروع برگزار شده اسد، رده 

 شوند.  دو گروه، مساوی در نرر گرفته می 

 و اعتراضات   فنی حوادث

، باید به منرور تشخیص  IFSCشده برای هخش رسمی  ضبط   میهر فشده، و بنا به تصمیم رقیس هیئد داوری، از  های رسمی ضبطتنها از فی م -26-7
 های رسمی ضبط شده باید حداق  موارد زیر را ضبط كرده باشند:رسیدگی به اعتراضات استفاده شود. فی م ی فنی وحادثه

A) درهای مشخص شده تمامی گیره Topo؛ 

B)  از  م ه( تمام نقاط حمایتی مسیرTOP؛) 

C)  گراری روی سطح دیواره.هرگونه عالمد 

را از این   IFSCی فنی رخ داده اسد، باید فورا داور عتقاد داشته باشند كه یک حادثههی، یا داور مسیر ا دهنده، مسئو  تیم، حمایدهنانچه مسابقه  -27-7
  IFSCی فنی رخ داده اسد یا خیر. اگر داور  ، و اگر نیاز باشد با مشورت با سرطرا ، باید مشخص كند كه حادثهIFSCموضوع مط ع كنند. داور  

 رخ داده و:  ی فنیتشخیص دهد حادثه

A) دهنده رسیده اسد، داور نه نفعی به مسابقه به طور غیرمنصفاIFSC  تواند ینی از موارد زیر را اناام دهد: می 

 دهنده را متوقف سازد؛ یا تالش مسابقه  (1

دهنده منوط به بازبینی خواهد بود )و در این حالد اگر متعاقبا  بندی مسابقهدهنده ا ازه دهد تا به صعود خود ادامه دهد، ردهبه مسابقه  (۲
 فنی تایید شود هیچ تالش دییری مااز نخواهد بود(؛  یحادثه

B)  دهنده:دهنده شده اسد، هنانچه مسابقه ای برای مسابقهباعث زیان غیرمنصفانه 

 باید تالش او را متوقف سازد؛  IFSCدر حالد مااز قرار نداشته باشد، داور   (1

ی تالش یا توقف تالش ینی را انتخاب كند. اگر  میان ادامه   دهنده بخواهدباید از مسابقه   IFSCدر حالد مااز قرار داشته باشد، داور   (۲
ی فنی شود و هیچ ادعای متعاقبی برای حادثهی فنی مرتفع شده در نرر گرفته می ی تالش را انتخاب كند، حادثهدهنده ادامهمسابقه

 تواند ابراز شود.  نمی

 ده، سقوط كرده یا تالش او متوقف شده باشد،ی فنی هریرفته شی مستقیم یک حادثهدهنده در نتیاهاگر مسابقه  -28-7
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A)  ترانزید  داگانه منطقه  به  زمان  باید  و  بماند  فنی  حادثه  به  رسیدگی  منترر  و  شود  برده  دارد  كردن  گرم  تاهیزات  به  دسترسی  كه  ای 
  زبان، یمو مسئولن    IFSC  رسمی  مسئولن   زبه   یشخص  چیا ازه ندارد با ه  دهندهقوای متعاقب را بیرراند. در طو  این زمان مسابقهتادید
 ؛ و  داشته باشد یارتباط

B)  :*رقیس هیئد داوری باید 

ی دسد استفاده شده  ( دقیقه برای هر گیره1دهنده بر سر یک زمان تادیدقوا به توافق برسد، این زمان به صورت یک )با مسابقه (1
 شود؛دقیقه، محاسبه می  ۲۰فنی و حداكثر زمان  یهیش از وقوع حادثه

اند باید  دهندگانی كه هنوز صعود ننردهبعد از زمان تادیدقوای موافقد شده برنامه ریزی كند. تمام مسابقهبرای  را    زمان تالش دوباره  (۲
 از این تصمیم مط ع شوند.  

ی تالش  دید بر روی مسیر داده  سد قرار گرفته باشد، نباید به او ا ازهی نخی مشمو  حادثه فنی در هایان مرح ه در رتبه دهندهاگر مسابقه 
 . شود

 ی مربوطه: دهندهی فنی، مسابقهاگر به دنبا  وقوع یک حادثه -29-7

A)  ۲7-7ی تالشش در شرایط تشریح شده در بند تصمیم به ادامه-B)۲)  ی این تالش باید در نرر گرفته شود؛ بییرد، نتیاه 

B)    ۲۸-7در حالتی كه صعود دییری به دنبا  بند-B)  دهنده بر روی مسیر های مسابقهدر تالش  آمدهدسدبه   نتیاه  نی بهترشود،  اناام می
 باید در نرر گرفته شود. 

 اعتراض:  -30-7

A)  دهنده:مربوط به توقف تالش یک مسابقه 

 ؛ نیاز نخواهد بودی اعتراض هزینه و  باشد تواند به صورت شفاهیاز شده باشد، می ی مربوطه ابردهندهاگر توسط مسابقه  (1

 اگر توسط یک مسئو  تیم مطر  شده باشد، باید منتوب تس یم شود، (۲

اعتراض مانند حالد وقوع    یی مربوطه تا زمان اعالم نتیاهدهندهی بعدی اراقه شود. باید با مسابقه دهندهو باید هیش از آغاز تالش مسابقه 
 ی فنی رفتار شود؛حادثه

B) دهنده، باید به صورت منتوب و: بندی هر مسابقهمربوط به امتیازدهی یا رده 

( دقیقه هس از انتشار نتای  رسمی آن مرح ه 5هن  )نهایی در بازه زمانی  در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراح  مقدماتی یا نیمه  (1
 ؛ و باید اناام شود

دهنده مربوطه در صفحه نمایش باید اناام شود )یا اگر  نتیاه غیر رسمی مسابقه  نمایشنهایی بالفاص ه هس از  در رابطه با مرح ه   (۲
 ی رسمی(.شود، نتیاه ی غیر رسمی نمایش داده نمی نتیاه 

امتیاز یک مسابقهدر او   با  رابطه  اعتراض در  باشد، هیدهنده در مورد گیرهیی كه  به  ای خا   برای همان  ئد رسیدگی  را فقط  نتیاه  باید 
 دهنده بازبینی كنند.مسابقه
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8- Boulder 
 اتلیک

 :  دیبا Boulder مسابقات -1-8

A) وتاهك  یرهایمس  بر روی  (“Boulder”كه روی )  شوند برگزار  می  صعود  ،طناب  از  استفاده  ونبداند و  دیواره مصنوعی به منرور خا  ایااد شده
 شوند؛ 

B)   برگزار شوندبه شن  زیر : 

  برای هر گروه شروع؛ و Boulder( 5هن  )با  مقدماتی هح رم (1

 برای هر دسته، Boulder( ۴) نهایی با ههاری نیمهو/یا مرح ه نهایی مرح ه (۲

 را از هر مرح ه حر  نماید. Boulderحداكثر یک  تواندمی داوری هیئد رقیس نشده،بینیهیش حوادث بروز در صورت

 ها:  Boulderطراحی  -2-8

A)  در طراحی هرBoulder   :باید به موارد زیر تو ه شود 

 ی دییر به حداق  برسد؛ دهندهدیدن وی یا شخص دییری، یا ایااد اشنا  برای مسابقه دهنده خطر آسیب در صورت سقوط مسابقه  (1

 هرش به سمد هایین نداشته باشد. (۲

B) های دسد برای یک حداكثر گیرهBoulder  *های ( عدد و میانیین تعداد گیره1۲دوازده )بایدBoulder   در هر مرح ه از مسابقه باید* بین
 :( باشد۸هشد )( تا ۴ههار )

C)  هرBoulder گراری شده باشد تا موارد زیر قاب  شناسایی باشند: باید به صورت واضح عالمد 

های شروع نباید  دون مرز از سطح دیواره باشد. گیرهی خالی یا ببرای هر دو دسد و هر دو ها كه نباید شام  محدوده  ”های شروع گیره“ (1
 ها مشخص كنند.های خاصی را برای دسدگراری شوند كه وضعیدبه صورتی عالمد 

اند، كمک دهندگانی كه عم نرد متفاوتی داشتهای باشد كه به تفنیک كردن مسابقهگونه این گیره باید به  دیموقع،  “  Zoneی  گیره“یک   (۲
 كند.

 ه باید ینی از دو حالد زیر باشد: ، ك”TOP“یک  (3

a) یک گیره( ی  گیره“ی مشخص هایانTOP “؛ یا) 

b)  حالد ایستاده در بالیBoulder، 

D)  های مورد استفاده در هر گراری عالمدBoulder  :باید 

 را با یک رن ؛  TOPهای شروع/گیره (1

 نشان دهند؛  دومیرا با رن   Zoneی گیره (۲

ای از این د. نمونه نگراری دییری روی سطح دیواره استفاده شده اسد متفاوت باشیی كه برای هر عالمد ها باید با رندر هر حالد این رن 
 مسابقه ینسان باشند. یک ها باید برای ك  مدت گراریی قرنطینه نصب شوند. این عالمد ها باید در منرقهگراریعالمد 

گیر ، و زمان صعود باید از سیستم زمانسازیهدر هر مرح ه برای نمایش زمان باقیمانده در هر زمان آماد  مرح ه برای نمایش زمان باقیمانده  در هر -3-8
 گیر باید:استفاده شود. نمایشیر سیستم زمان

A)  دهندگان در فضای رقابد و در هر منطقه ترانزید قاب  روید باشد؛ برای تمام مسابقه 

B)  ها به بال نمایش دهد؛زمان باقیمانده در زمان مربوطه هر دور را با گرد شدن ثانیه 

C) :برای اعالم موارد زیر عالمد صوتی هخش كند 

 آغاز و هایان هر زمان صعود؛ (1
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 زمان یک دقیقه مانده از هر زمان صعود؛و (۲

 هن  ثانیه شمارش معنوس در هایان هر زمان.   (3

 ایمنی 

 محافرد شود:  باید با تشک  Boulderهر  -4-8

A)   تعداد و شن   سرطرا  بایدBoulderاندشده متص     یندییرنبوده و به    تنهکی  هاتشکاگر  ، تنریم كند.  مو ود  هایتشک، با تو ه به  را  ها،  
 . دنهوشانده شو  یقیبه طر د یها بافاص ه هاآن  نیدر شنا  ب دهندگانه از افتادن مسابق یری  وگ یبرا

B)   رقیس هیئد داوری، داورIFSC    و سرطرا  باید هرBoulder   ها را هیش از آغاز هر مرح ه بازرسی كرده تا هر خطر ایمنی را شناسایی  و تشک
 كرده و به آن رسیدگی كنند.  

 هاهای شروع و سهمیهترتیب 

 د: ( گروه شروع برای هر دسته برگزار شو۲( یا دو )1تواند با یک )ی مقدماتی میمرح ه -5-8

A) باید به شن  زیر تعیین شود: در هر دسته  های شروع تعداد گروه 

 های شروع تعداد گروه دهندگان ثبت نام شدهمسابقه

40 ≤ 1 

 ۲یا  1 5۹ -   ۴1

59 < ۲ 

B)  :اگر مرح ه مقدماتی با دو گروه شروع برگزار شود 

 های مشابه )سبک و ظاهر( طراحی شوند. های هر دسته با ویژگی Boulderسختی ك ی هر دسته مشابه باشند و  هایباید در ه (1

 بندی شوند: ها دسته دهندگان باید به صورت زیر در گروهمسابقه (۲

a) ی  هان تبهر دارای  ی فنیدر روز   سیه هك  یاندهندگمسیابقه از  دسیته آنBoulder   نشیان ادامه در هك  یبه صیورتهسیتند باید  

  :دونش میتقس هاگروه نیب ،اسد شدهداده

 گروه ب  گروه الف 

1 ۲ 

۴ 3 

5 ۶ 

b) شوند، تقسیم می هایگروه بین یشكقرعه با ،ندارند رتبه  هانی هك دهندگانیمسابقه 

 .شوند میتقسهای شروع دهندگان به طور تقریبا مساوی بین هریک از گروهی كه مسابقهطوربه

ی سهمیهاگر  .  شود   یمنتاند،  كسب نموده  قب ی  رسیده به هایان  مقدماتی  مرح ه   دررا    رتبه  دهندگانی كه بهترینمسابقه  با  دیباهای هر مرح ه  سهمیه -6-8
  دور   بهوا د شرایط هستند كه      ،یمساو  اندهندگمسابقه  همه  ،دینما  تااوز  شدهمعین  تعداد  از  دهندهمسابقه   هند  رتبه  یتساو   یدل  به  مربوطه 

 : بیابند راه مسابقات یبعد

A)   شود. اگر در هر دسته دو گروه شروع و ود  براساس تعدادمسابقه دهندگان ثبد شده در رده مربوطه تعیین مینهایی  نیمه سهمیه برای مرح ه
 .ها اعما  شودی بعد باید نصف شده و به گروهمرح ه  یبرا سهمیه  داشته باشد،

 دهندگان ثبد شده مسابقه سهمیه 

N/A 21 > 

20 20 < 
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B) باشد. می  ۶ی مرح ه نهایی سهمیه 

 ترتیب شروع:   -7-8

A) صورت زیر تعیین شود: ی مقدماتی باید به برای هر گروه شروع مرح ه 

مسابقه (1 رتبه ابتدا  ترتیب  به  رتبه  هانی هستند،  دارای  كه  آغاز میدهندگانی  )شان  شروع    دهندهمسابقهكنند  او   رتبه  بهترین  دارای 
 كند(؛ و می

 كنند؛شود آغاز میكشی تعیین میدهندگان فاقد رتبه  هانی به ترتیبی كه با قرعهی مسابقه، تمامسیس (۲

B)   كند.   شروع   همه   از   آخر  باید  رتبه  ترینبه   دارای  دهندهمسابقه  مثا عنوانبه   باشد.   قب   مرح ه  یهارتبه   عنس   بایدبرای هریک از مراح  بعد  
 شود:  تعیین زیر صورتبه بایدها آن  شروع ترتیب باشند، شده مساوی  دهندگانیمسابقه كه حالتی در

دارنده رتبه  هانی بهتر،    مثا عنوان ها؛ به آن   رتبه  هانی  معنوس  ترتیب   به  باشند،داشته   رتبه  هانی  شده  مساوی  دهندگانِمسابقه اگر   (1
 كند؛ آخر صعود می

 ؛ شود تعیین كشیقرعه  با باید  شروع ترتیب  باشند،  ینسان  هانیی ه رتب دارای یا و رتبه  هانی فاقد  شده مساوی دهندگانمسابقه اگر  (۲

  دهندهمسابقه   شوند،  مساوی  ه  هانیرتب  دهندگان( فاقددهنده )مسابقه مسابقه   با  رتبه  هانی  دهندگان( دارایدهنده )مسابقهمسابقه اگر   (3
 ، كند شروع زودتر باید بندیرده فاقد

 شود.و در هر صورت در لیسد شروع رسمی منتشر می

 روند مسابقه

مسابقه باید قب  از  یک  مااز به رقابد در هر مرح ه از    دهندگانِباید تحد شرایط قرنطینه برگزار شوند. مسابقه  Boulderتمام مراح  مسابقات   -8-8
ی قرنطینه  دهندگانی كه در این زمان در منطقه ی قرنطینه اعالم حضور كنند، مسابقه زمان اعالم شده در لیسد شروع رسمی آن مرح ه، در منطقه 

  ه نخواهند بود.  ی قرنطینه حاضر نیستند، مااز به شروع آن مرحاند یا در منطقهاعالم حضور ننرده 

شدن درب قرنطینه  دهنده از مرح ه نخسد و بستهمسابقه در یک روز برگزار شوند، بین زمان اتمام تالش آخرین مسابقهیک  اگر مراح  متوالی   -9-8
 و ود داشته باشد.  دو ساعتهحداق  یک فاص ه زمانی باید  مرح ه بعد 

تالش برای هر مرح ه    مدت زمانها در  شود كه هریک از آنها برگزار میاز هرخش    ایصورت ماموعه  باید به نهاییمراح  مقدماتی و نیمه  -10-8
 : ی شركد كننده در دوربرابر اسد، هر مسابقه دهنده

A) دهنده در زمان  ی مربوطه، تالش خود را روی مسییر آغاز كند. اگر مسیابقهباید براسیاس ترتیب مشیخص شیده در لیسید شیروع رسیمی مرح ه

 شروع تالش را نداشته باشد، هی  تغییری در ترتیب شروع مااز نخواهد بود. شده امنانتعیین

B)  باید بر روی هریک ازBoulderشده تالش كند.ی مربوطه، به ترتیب از هیش تعیینهای دوره 

C) دهنده روی هر  های مسییابقه، در بین تالشتالش برای هر مرح هزمان  مدت  باید زمان اسییتراحتی، مسییاوی باBoulder الی در نرر  متو

 گرفته شود. 

D)  ی ترانزید مشخصی وارد در حا  تالش هستند باید صعود خود را متوقف كرده و به منطقهدهندگانی كه صیعود مسیابقهزمان مدت در هایان

هنوز روی هایی كه Boulder ا هیچ یک از دهندگان نتوانند از آنباشید كه مسیابقهی ترانزید باید در مح ی واقع شیدههقشیوند. این منط

 اند را مشاهده كنند. ها تالش ننردهآن

E)  تالشیشیان را روی   )در صیورت امنان(  بایداند  در حا  اسیتراحد بودهزمان صیعود، مسیابقه دهندگانی كه مدت در شیروع هرBoulder  

رقیس  . ی مسیابقه را ترک كنندنطقهاند می مسییرها را به هایان رسیانده، یا اگر دورهآغاز كنند -هاBoulderبا در نرر داشیتن ترتیب   -بعدی

 ی ترانزید خارج نشده باشند.از منطقه ،آن دورههرخش هس  دهندگان هیش از هایانهیئد داوری باید اطمینان حاص  كند مسابقه

 مرح ه نهایی: -11-8

A) یافته به این مرح ه آغاز شود. دهندگان راهباید با معرفی مسابقه 

B)  :برای هر دسته 
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 دهندگان براساس ترتیب مشخص شده در لیسد شروع رسمی تالش شود؛باید توسط تمام مسابقه Boulderهر  (1

دهنده بعدی  شییود و بالفاصیی ه مسییابقهمیای برده  منطقه ترانزید  داگانه  بهای به هایان رسییید،  دهندهمحض آننه تالش مسییابقهبه (۲

 .كندمیصعودش را آغاز 

 بعدی برده شوند.  Boulderصورت گروهی به خود را به هایان رساندند، باید به  دهندگان تالشمحض آننه تمام مسابقهبه  (3

 روند مشاهده مسیر

 ی مسیر: مشاهده -12-8

A)  ای و ود ندارد.ی  داگانهنهایی هیچ زمان مشاهدهبرای مراح  مقدماتی و نیمه 

B) ( دقیقه برای هر ۲ معی به مدت دو )ی نهایی باید یک بازدید دسته هیش از مرح هBoulder  :و ود داشته باشد 

گونه تاهیزات ضبط  ی شروع را لمس كنند و نباید از هیچشدههای مشخصتوانند )فقط( گیره دهندگان میدر طو  این زمان، مسابقه (1
 استفاده كنند.  

 گردند.ی ترانزید بازمیی قرنطینه یا منطقهبه منطقه   IFSC رسمی دهندگان با هداید مسئولندر هایان این زمان مسابقه (۲

C)  یک عنس یا طر  از هرBoulder   ممنن اسد در منطقه قرنطینه یا ترانزید برایBoulder.مربوطه نشان داده شود 

 روند صعود 

13-8-  

A)  تواند برای  كننده میثابد باشد كه در طی آن شركدسازی زمان آمادهیک شام  باید  نهاییاح  مقدماتی و نیمه مر باید برای تالشزمان مدت
 ها باید:. مدت این زماناسد  مدت زمان صعود ثابدیک  شام   آماده شود ومحوطه مسابقه ز ورود به اخود قب   هایتالش

 مرح ه  سازی زمان آماده زمان صعود 

 مقدماتی  ثانیه  15 دقیقه  5

 نهایی ¬نیمه ثانیه  15 دقیقه  5

 

B)  باشد،  داگانه  سازیزمان آمادهبدون   ( دقیقه۴ههار )زمان صعود باید یک ی نهایی مرح ه زمان تالش در 

در شرایط خا ، اگر    به تعداد نامحدود تالش كند.  Boulderمربوطه، بر روی هر    صعودتواند، در زمان  می  دهندگانمورد، مسابقه هر  در  و  
توانند بر روی  دهندگان می ابقهتواند تعریف شود، كه در مدت آن مسباشد یک زمان تمرین مازا می  ”هس از فعالید اص ی“ای در حالد  مسابقه

Boulder  ها تمرین یا كار كنند. در خارج از این زمان تمرین، روی هرBoulder  دهندگان نباید هیچ باید به طور كام  تالش شود و مسابقه
 .استفاده كند غیرماازیا از كمک  كار كنند Boulderبخشی از یک 

 توانند:دهندگان در هر زمان می همسابق،  هاباتو ه به قوانین امتیازدهی تالش -14-8

A)  هر بخشی ازBoulder یابی به آن و ود دارد را تمیز كنند.  ای امنان دسد كه بدون استفاده از هیچ گیره 

B) سازی هر بخشی از درخواسد هاکBoulder  .را بدهند 

 استفاده كرد. رویدادو سایر اقالم تهیه شده توسط میزبان   هاتوان از فرهه به این منرور تنها می

 دهنده: تالش یک مسابقه    -15-8

A) شود. های بدنش از زمین  دا شوند، شروع شده محسوب میای كه تمام بخشاز لحره 

B) شود كه:هنیامی خاتمه یافته محسوب می 

 موفق باشد؛  (1

 سقوط كرده باشد یا هس از شروع تالش زمین را لمس كرده باشد؛ یا دهندهمسابقه   (۲
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 در موارد زیر متوقف شده باشد:  IFSCیا یک مسئو   Boulderتالش توسط داور  (3

a)   تالش ناموفق باشد؛ یا 

b) ی فنی رخ داده باشد.حادثه 

 داوری و امتیازدهی 

 د موارد زیر را ثبد كند:( داور م ی داوری شود، كه بای1باید توسط حداق  یک ) Boulderهر  -16-8

A)  شود: دهنده تالش محسوب میدهنده. اناام موارد زیر برای مسابقه های هر مسابقهتعداد تالش 

 تالش را هه صحیح هه اشتباه شروع كند؛ (1

 ها استفاده نماید:را، به غیر از موارد زیر، لمس كند یا از آن  مصنوعی یا سازه یهیش از شروع تالش هرگونه گیره  (۲

a) های شروع، یاگیره 

b) ی شروع، نصب شده یا قرار  ای كه برای محدود كردن بخش)های( قاب  استفاده از هر گیره ی مصنوعی یا سازههرگونه گیره

 (؛”کنندهی مسدودگیره “داده شده اسد )

 ه مسیر؛هرگونه تیک زدن ب  (3

 تواند صورت گیرد. (، برخورد انضباطی نیز می 3( و )۲در رابطه با موارد )

B)  ی دهنده گیرهدر كدام تالش مسابقهZone اسد؛ را مهار كرده 

C)  دهنده در كدام تالش مسابقهBoulder اسد.   را به صورت موفق به هایان رسانده 

 دهنده:تالش یک مسابقه  -17-8

A) “داوری خواهد شد، اگر ”ناموفق : 

 دهنده به صورت اشتباه تالش را شروع كرده باشد؛ مسابقه (1

 دهنده هس از ترک زمین تشک را لمس كرده باشد؛ مسابقه (۲

 به هایان رسیده باشد؛ صعودزمان مدت  (3

 استفاده كرده باشد،   غیرماازدهنده از هرگونه كمک مسابقه (۴

 ، و خاتمه یابدتالش مربوطه و 

B) دهنده در یک وضعید مهار شده:داوری خواهد شد، اگر مسابقه  ”موفق“صورت در غیر این 

 قرار دهد؛ یا  TOPی هر دو دسد را روی گیره (1

 بایستد، Boulderروی  (۲

 كند.را اعالم می  ”OK“یک دسد را بال برده و  Boulderدر هر حالد داور 

 زیر داوری خواهد شد:  به صورت دهندهشروع تالش یک مسابقه  -18-8

A)   های شروع، به یک وضعید هایدار مهارشده دسد دهنده با هر دو دسد و هر دو ها روی گیرهاسد، هرگاه مسابقه  ”صحیح“شروع تالش

نیام شروع تالش  ی دییری را مهار یا استفاده كرده باشد. به منرور ا تناب از تردید، در هی مصنوعی یا سازهیابد، بدون آننه هیچ گیره
 تواند: دهنده می، مسابقه Boulderروی یک 

 های شروع، لمس یا مهار كرده یا از آن استفاده كند؛ و/یاهر بخشی از سطح دیواره را به منرور رسیدن به گیره  (1

 را لمس كند.  )های( مسدودكنندهگیره (۲
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B)  دهنده:اسد، هرگاه مسابقه ”اشتباه“شروع تالش 

 های شروع، به یک وضعید هایدار مهارشده دسد یابد؛ یاهر دو ها روی گیره نتواند با هر دو دسد و (1

ای  ی مصنوعی یا سازههای شروع، هرگونه گیرههیش از رسیدن به یک وضعید هایدار مهارشده با هر دو دسد و هر دو ها روی گیره (۲
 اند را مهار یا استفاده كند. های شروع مشخص نشدهرا كه به عنوان گیره 

 بندیرده 

 ها: Boulderدر هریک از دسته  -19-8

A) دسته  ای كه موفق به شروع  دهندهمسابقهboulderدسته  شود یا مااز به آغاز تالش روی  نمی   هاboulder  مربوطه   باشد، در مرح هنمیها  
 .شودمتناسب مشخص می  IRM با بندی نخواهد شد و در نتای رده

B) ی ای كه دستهدهندههر مسابقهBoulder بندی شود: رده باشد باید به ترتیب زیر ردهرا شروع ك 

 ها(؛ ”Top“اند )شدهكام   د یبا موفقهایی كه Boulderبه ترتیب نزولی، تعداد  (1

 ها به ینی از موارد زیر دسد یافته اسد: دهنده در آنهایی كه مسابقه Boulderبه ترتیب نزولی، تعداد  (۲

a) ی گیرهZone  د(؛ یاسدیک را مهار كرده اسد )با 

b) Boulder ی را به طور موفق بدون مهار گیرهZone ،به هایان رسانده باشد 

 شده خواهد بود؛كسب “ Zoneامتیازهای “این تعداد 

 شده اسد؛ ها اناامTopیابی به این هایی كه برای دسد به ترتیب صعودی، تعداد تالش (3

 شده اسد؛ اناام Zoneیابی به این امتیازهای كه برای دسد   هاییبه ترتیب صعودی، تعداد تالش (۴

 نهایی و نهایی:بندی نیمهرده -20-8

به صورت زیر  ها باید  ی نسبی آنكنند، رتبهی مساوی كسب  رتبه   -1۹-۸بندی مشخص شده در بند  دهندگانی به دنبا  روند ردهاگر مسابقه 
 تعیین شود: 

A)  ی قب  با دو گروه شروع برگزار شده باشد(؛ كه مرح هی قب  )میر آن ی مرح هبا بازگشد به قب ، به رتبه 

B)  دهندگانی در ( به دنبا  بازگشد به قب  مسابقهنهاییی نیمهی نهایی كنس  شده باشد، مرح هی نهایی )یا اگر مرح هدر رابطه با مرح هاگر
ی بهترین نتای  برای با مقایسهدهندگان  ی نسبی این مسابقهرتبهاگر مربوط باشد(،    )،های او ، دوم یا سوم تساوی رتبه داشته باشندرتبه

 شود:می به صورت زیر محاسبه ی مركور دهندههر مسابقه

 ؛ ی كه ورزشنار در تالش دو و ... به دسد آورده اسد Topشنار در تالش یک و سیس تعداد ی كه ورزTopابتدا با مقایسه تعداد  (1

ی كه Zoneی كه ورزشنار در تالش یک و سیس تعداد  Zone( نتوانسد رفع تساوی كند، با مقایسه تعداد  aدر صورتی كه شماره   (۲
 ورزشنار در تالش دو و ... به دسد آورده اسد، 

 دهندگان باید مساوی در نرر گرفته شود. ی این مسابقه ( همچنان ورزشناران مساوی بودند، نتیاه ۲و  (1 موارداعما   اگر بعد از 

 بندی ك ی  رده -21-8

 باید به شن  زیر تعیین شود:بندی ك ی رده قوانین، -1۰-۴باتو ه به هاراگرا 

A) ی نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ و دهندگان دارای رتبه مسابقه 

B)  نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ و ی نیمهدهندگان دارای رتبهنهایی، مسابقه ی نیمهدر صورت برگزاری مرح ه 

C) ی مقدماتی با دو گروه شروع  شوند، اگر مرح هبندی میرتیب رتبه ردهی مقدماتی هستند، با همان تدهندگانی كه فقط دارای رتبه مسابقه
ی مشابه بین دهندگان با رتبه های هر گروه حاص  شود، به طوری كه مسابقه بندیها باید از ادغام ردهبندی ك ی آنبرگزار شده باشد، رده 

 شوند. دو گروه، مساوی در نرر گرفته  
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 و اعتراضات   فنی حوادث

  میهر فشده، و بنا به تصمیم رقیس هیئد داوری، از  های رسمی ضبط ی فنی و رسیدگی به اعتراضات باید تنها از فی مبه منرور تشخیص حادثه -22-8
 های رسمی ضبط شده باید حداق  موارد زیر را ضبط كرده باشند: ، استفاده شود. فی مIFSCشده برای هخش رسمی ضبط

A) هر  های شروعگیرهBoulder؛ 

B) ی گیرهZone  هرBoulder  ؛ و 

C) Top  هرBoulder؛ 

D)  گراری روی سطح دیواره.هرگونه عالمد 

ی فنی رخ داده اسد، باید هیش از هر تالش دییری داور  اعتقاد داشته باشند كه یک حادثه  Boulderدهنده، مسئو  تیم یا داور  هنانچه مسابقه  -23-8
IFSC شود، نباید در نرر گرفته شود.  ی فنی كه هس از شروع هرخش بعدی اطالع داده می ونه حادثهگرا از این موضوع مط ع كنند. هیچ 

ی فنی رخ داده اسد یا خیر. برای ا تناب از تردید، مورد زیر  ، و اگر نیاز باشد با مشورت با سرطرا ، باید مشخص كند كه آیا حادثهIFSCداور   -24-8
 شود:  ی فنی محسوب نمیحادثه

A)  دهنده برای توقف خونریزی او.  ی یک مسابقههاتع یق تالش 

 شدن:اعتراضی كه در صورت هریرفته  -25-8

A)  های دییری روی امنان اناام تالش متاثر دهندگان( دهنده )مسابقهبه مسابقهBoulder :های( مربوطه را بدهد( 

 ؛ نیاز نخواهد بوداعتراض  یو هزینه  باشد تواند به صورت شفاهیی مربوطه ابراز شده باشد، می دهندهاگر توسط مسابقه  (1

 اگر توسط یک مسئو  تیم مطر  شده باشد، باید منتوب تس یم شود، (۲

 و در هر حالد:

i.  نهایی باشد، باید هیش از هایان هرخش بعدی؛اگر مربوط به مراح  مقدماتی یا نیمه 

ii.  شود. ی بعدی، تس یم دهندهی نهایی باشد، باید هیش از آغاز تالش مسابقه اگر مربوط به مرح ه 

B)  های دییری روی  امنان اناام تالش متاثر  دهندگان(  دهنده )مسابقهبه مسابقهBoulder  های( مربوطه را ندهد، باید به صورت منتوب اراقه(
 شود و: 

( دقیقه هس از انتشار نتای  رسمی آن  5هن  )نهایی در بازه زمانی  در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراح  مقدماتی یا نیمه (1
 مرح ه باید اناام شود؛ و 

دهنده مربوطه در صفحه نمایش باید اناام شود )یا اگر  نهایی بالفاص ه هس از انتشار نتیاه غیر رسمی مسابقه در رابطه با مرح ه   (۲
 ی رسمی(.شود، نتیاه ی غیر رسمی نمایش داده نمی نتیاه 

 :  (A-۲5-۸فنی تایید شده یا اعتراض ذی  بند   یدر  ایی كه حادثه -26-8

A) شود به تالش خود ادامه دهد:دهنده مرتبط هیشنهاد داده  /بررسی شود، باید به مسابقهبتواند هیش از شروع هرخش بعدی برطر 

 خواهد شد. یت ق یافتههایان فنی حادثه ،دیبرگز را تالش ادامه دهندهمسابقه اگر (1

ه به موارد زیر محاسییبه  انتخاب ننند، آنیاه او تالش خود را در زمانی كه رقیس هیئد داوری با تو   را  تالش  ادامه  دهندهمسییابقه  اگر (۲

 كند، ادامه خواهد داد:می

a) ی مشمو  مناسب باشد؛دهندهزمان تادیدقوا برای مسابقه 

b) دهندگان را حداق  كند؛تاثیر روی سایر مسابقه 

c) ی ك ی مسابقه.برنامه 

B) :نتواند هیش از شروع هرخش بعدی برطر /بررسی شود 
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فنی و تمام   ی مشییمو  حادثهدهندهباید تا زمان برطر  شییدن/رسیییدگی به مسییاله برای مسییابقه فنی، مرح ه  یتنها در مورد حادثه (1

 های قب ی متوقف شود؛Boulderكننده روی دهندگان تالشمسابقه

 امه دهند،كه مساله برطر /رسیدگی شد اددهندگان متاثر شده باید با هداید رقیس هیئد داوری تالششان را به محض آنمسابقه (۲

ای كه دهندهعم  خواهند كرد. برای ا تناب از هرگونه تردید، هر مسیابقهدهندگان با هداید رقیس هیئد داوری در هر حالد، مسیابقه
 هایش را نخواهد داشد. ی تالشی ادامه، ا ازههیش از برطر  شدن/رسیدگی به مساله فضای مسابقه را ترک كند

 گیرد:ای كه مورد اعتراض بوده اسد تالش خود از سر میدهندهو  حادثه فنی یا مسابقهی مشمدهندهزمانی كه مسابقه  -27-8

A)  دقیقه اسد؛  (۲  دو )دهنده زمان باقیمانده در لحره وقوع حادثه را تخصیص داد. این زمان حداقباید به مسابقه 

B)  :تالش بعدی او 

 تالش هیشین او در نرر گرفته شود؛ و  یی فنی، باید به عنوان ادامهدر حالد حادثه (1

 تواند به صورت ینی از دو مورد زیر در نرر گرفته شود: در حالد اعتراض رسیدگی شده، می  (۲

a) ی تالش هیشین او؛ یا ادامه 

b)  ،به عنوان یک تالش  دید 

 كند.طور كه شرایط ایااب میدر هر حالد همان
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 سرعت  -9

 اتلیک

 قالب  -1-9

 مسابقات سرعد باید:         

A)  :شرایط ا رایی زیر را داشته باشند 

 اند برگزار شوند؛طراحی شده  IFSCی سرعد كه مطابق مشخصات تعیین شده در قوانین هروانه  یهاوارهید یرو بر (1

 استفاده شود؛ و   IFSCسن  خودكار مورد تایید ها از سیستم زماندر آن (۲

 دهنده متص  شده باشد، به مسابقه  IFSCی طناب از بال با استفاده از یک سیستم حماید خودكار تحد هروانه  (3

هی كه بر روی  تواند ا ازه دهد به  ای آن از طناب قرقره استفاده شود كه توسط دو حمایددر شرایط استثنایی، رقیس هیئد داوری می     
 شود.اند، كنتر  میشدهكنار خط سیر صعود مستقر  زمین و در

B)  :با مراح  زیر برگزار شوند 

، كه ”B“و مسییر سیمد راسید   ”A“شیود، مسییر سیمد ه  اسید و بر روی دو مسییر برگزار می ۲مقدماتی كه شیام  یک دور 1مرح ه (1

  كنند؛ وها صعود میدهندگان به صورت  فتی روی آنمسابقه

( تا ۲كه شیام  دو ) نهایی مرح ه( یا بیشیتر باشید، یک ۴باشیند ههار )كه زمان مقدماتی معتبر كسیب كرده دهندگانیتعداد مسیابقه  اگر (۲

 ( دور حرفی اسد. ۴ههار )

C) باید زمان و آرایش آن در  ی تمرین در نرر گرفته شود. اگر دورهی مقدماتی باید دورههیش از مرح ه ی تمرین در نرر گرفته شده باشد، 
 م شود.  فنی اعال  سه

2-9- IFSC  شناسد: های زیر به رسمید میرا در دسته  ایقاره، المییک و  هانركوردهای 

A)  ( رویدادسا  به بال در سا   1۶مردان ) با سن 

B)  (رویداد سا  به بال در سا   1۶زنان ) با سن 

در  ( و  شودنمیتمرین، هرگونه رقابد لغو شده یا رقابتی كه در نرر گرفته    یدر حین دوره   یعنی نههای امتیازی )تنها در حین رقابد ركورد  یک   -3-9
 : شودتواند در نرر گرفته  صورت برقراری شرایط زیر می 

A)  سین  و سییسیتم حماید خودكار در رعاید الزامات موردنیاز برای ركورد  هانی به تایید سییسیتم زمان  های مصینوعی،صیعود،گیرهسیطحIFSC 

 :رسیده باشد

B) توسط ه مسابقIFSC ؛باشدشده  برگزیده "ركورد ثبد" رویداد به عنوان یک  

C)  بخش ورزش رقیس هیئد داوری توسط IFSC ؛ و  شده باشدمنصوب 

D)   ضد  دستورالعم های بین الم  ی در كشور خود،  را در  هد رعاید مقررات م ی حاكم بر ورزشافزایی  های ضد توانآزمایشمیزبان رویداد 
ای كه زمانی كمتر از یا برابر  دهندهبرای هر مسابقه آن  ،  IFSCقوانین انضباطی و IFSCافزایی ، روند و خط مشی ضد توان  هانی افزاییتوان 

 ، ه باشدكند، فراهم كردبا ركورد  هانی حا  حاضر ثبد می

افزایی اناام/گزارش نشده  هیچ آزمایش ضدتوان  یای مرتبط اخراج یا اخراج به سبب رفتار شود،ی مربوطه در مسابقه دهندهاگر مسابقه          
 در مسابقه باط  خواهد شد.  شدههرگونه ركورد ثبد   باشد،

A۹-3-   شود: یک ركورد ثبد مینخستین بار ، هنیامی كه -3-۹در رابطه با بند 

 
1 Round 
2 Stage 
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A)   نام، دسته و م ید  برگزار شدهای كه رقابد موردنرر در آن  شود و رقیس هیئد داوری مسابقه، مرح هتعیین می  ركوردیک  آن زمان به عنوان ،
 و تاریخ/زمان آن رقابد را ثبد خواهد كرد؛ دهندهمسابقه

B)  دهنده در رقابد مشابه هركدام یک زمانِ ركورد ثبد نمایند:اگر هند مسابقه 

متفاوتی ثبد كرده باشند، ركورد   هایگیری شود، زمانثانیه اندازه  1۰۰۰/1ترین  دهندگان مرتبط، هنیامی كه زمان تا نزدیکاگر مسابقه (1
 ی رقابد تع ق خواهد گرفد؛ یای برندهدهندهبه مسابقه 

های ینسان ثبد كرده باشند، ركورد  گیری شود، زمان ثانیه اندازه  1۰۰۰/1ترین دهندگان مرتبط، هنیامی كه زمان تا نزدیک اگر مسابقه  (۲
 دهنده تع ق خواهد گرفد. به طور مشترک به هردو مسابقه 

 هنانچه:   

i. ی مفروض یا در ارتباط با هرگونه تخطی از دستورالعم   متعاقب مسابقهی مرتبط  دهندهمسابقهWADA    اخراج یا اخراج به سبب
 : یاشودرفتار 

ii. معیوب اسد، آنیاهسیستم زمان سن  مورداستفاده ی مسابقه مشخص گردد در طو  دوره 

 ی نیز همین را ثبد خواهد كرد.ی مركور باط  خواهد شد. رقیس هیئد داورنتیاه   

 ایمنی 

دهنده مسابقه  Harnessصورت منطقی به این باور برسد كه  كه رقیس هیئد داوری بهبه تن داشته باشد. درصورتی   Harnessباید    دهندههر مسابقه -4-9
   بند استفاده كنند. توانند از زانوبند و/یا آرندهندگان میمسابقه  دهنده شود.ایمن نیسد باید مانع آغاز صعود مسابقه

 هاهای شروع و سهمیهترتیب 

  ای كه مقدماتی دارند) اما به استثنای هر شركد كننده  مرح هبا تو ه به تعداد شركد كنندگانی كه زمان معتبری از    ی مرح ه نهایی بایدسهمیه -5-9
 صورت زیر باشد: به  اند(شروع ثبد كرده خطای

 

 سهمیه زمان معتبر   دهندگانی با یکمسابقه

 ۴ 7ی  ۴

۸ - 15 ۸ 

15< 1۶ 

 ترتیب شروع: -6-9

A) ی مقدماتی باید به صورت زیر تعیین شود: برای مرح ه 

 ؛ و یشكقرعه  ، باA ریمس یبرا (1

تناوب    A، مشابه مسیر  Bبرای مسیر   (۲ با یک  لیسد شروع شام   درصدی  5۰و  اگر  مثا   به عنوان  باشد،  مسابقه  ۲1یا    ۲۰،  دهنده 
 ؛تالش خواهد كرد Bكند، به عنوان نخستین نفر روی مسیر  شروع به صعود می Aام روی مسیر 11ای كه به عنوان نفر دهندهمسابقه

B)   دهندگان در مسیرهای هر  ، این ضمیمه هینش مسابقه )رقابد/مسیر  فد)سرعد((باشد  ۴  یضمیمهاز مرح ه نهایی باید مطابق    هر دوربرای
ی  ز مرح هها در دور نخسد ادهنده در مرح ه مقدماتی مساوی شده باشند، ترتیب شروع آن دو یا هند مسابقه اگردهد. رقابد را نیز نشان می 

 كشی تعیین شود.  نهایی باید با قرعه 

 روند مسابقه
A۹-۶-  شود طبق:هاكسازی می هر مسیر 

A)  و ،ی تمرینهس از اتمام دوره 

B)  ی مقدماتی برای هر دسته هس از اتمام مرح ه 
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یک صعود تمرینی روی هر مسیر داده شود. در صورت بروز خطای شروع    یدهندگان ا ازهی تمرین برگزار شود، باید* به مسابقه هنانچه دوره -7-9
 ی تمرین باید*: دهندگان متوقف نخواهند شد. دورهمسابقه

A)  گیر باشد؛ و  شام  نمایش سیینا  خطای شروع و تاهیزات زمان 

B) ک تالش بر روی هر مسیر با ترتیب  دهنده وا د شرایط شركد در مرح ه مقدماتی یهر مسابقه  ی مقدماتی باشد،به صورت مشابه مرح ه
بندی و قالب دوره تمرین را متناسب با شرایط ویژه تواند زمان دهد. رقیس هیئد داوری میشروع منتشرشده برای مرح ه مقدماتی اناام می

 هر مسابقه تعیین كند.

 ی مقدماتی:در مرح ه -8-9

A) زمانی كه یر ازتواند یک تالش روی هر مسیر اناام دهد، به غدهنده میهر مسابقه : 

 ی فنی، صعود مادد لزم شود. در این حالد باید اناام یک تالش اضافی مااز باشد؛ یا  به دنبا  خطای شروع یا حادثه (1

 ای هنیام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر نشود، در این حالد رقابد مربوطه باید بدون او هیش رود.  دهندهمسابقه (۲

B)  باقی بماند. محوطه مسابقه  هایش بر روی هر دو مسیر تحد نرارت رقیس هیئد داوری در اتمام تالشدهنده باید تا هر مسابقه 

C) ریزی اش شده اسد ا ازه ندارد دومین رقابد برنامه ریزی شدهبرنامه  رقابدنخستین  ای كه مرتنب یک خطای شروع در  دهندهمسابقه
تواند  می   ای كه مرتنب خطای شروع نشده اسددهندهافتد، مسابقه می روع اتفاق  یک خطای ش  هایی كهتمامی حالداش را آغاز كند. در  شده

ی بعدی اناام  شدهریزیهیش از رقابد برنامهباید  این صعود مادد  صعود مادد اناام دهد، در این حالد او به تنهایی صعود خواهد كرد.  
 شود.  

 مرح ه نهایی: -9-9

A)   ی یک رقابد از هر دور به دور بعد  اسد. برنده  دوق  1صورت تعدادی رقابدود كه هر یک به ای از دورها برگزار شصورت ماموعه باید به
 شود.  ی نهایی تعیین میی مرح هسهمیه  با تو ه به ها در هر دور و رقابد دورها یابد. تعداد راه می

B) ی نهایی، برنده باید به صورت زیر مشخص شود: در هر رقابد مرح ه 

برنده  ای برگزار نخواهد شد()و هی  مسابقه  دییرموفق نشود یا وا د شرایط شروع نباشد، مسابقه دهنده  ده  هرگاه یک مسابقه دهن (1
 ؛ اسد

 كنند:هرگاه هر دو مسابقه دهنده شروع می  (۲

a) كند برنده  زمان معتبر را كسب می  )یا فقط(  ای كه كمتریندهندهمعتبر كسب كنند، مسابقه   دهنده زمانهرگاه هر دو مسابقه
 اسد؛ 

b)  ی دییر برنده اسد؛ دهندهدهنده مرتنب خطای شروع شده اسد، مسابقههرگاه مشخص شود یک مسابقه 

c)  میر در حالتی كه خطای شروع رخ داده   كسب كنند  یا زمان غیر معتبر  برابر   معتبر  زمانهر كدام  دهنده  هرگاه هر دو مسابقه(
تا تساوی برطر  شودمی  برگزار  اضافهرقابد  یک  اسد(،   این تنرار رقابد، مسابقهشود  به دنبا   اگر  هنان دهندگان هم. 

 شود.  ها برطر  می ی مقدماتی آن ی رتبهمساوی بمانند، تساوی با مقایسه

 ثبد نخواهد شد. برنده به عنوان  یادهندهمسابقه شروع نننند، هیچ  دهندگانهیچ یک از مسابقه اگر  (3

C) نهایی اناام شود. نهایی باید هیش از اولین رقابد دور نیمهیافته به دور نیمه دهندگان راهبقهمعرفی مسا 

D)  خواهند كردنهایی برای مقام سوم و ههارمی در فینا  كوهک رقابد نیمه هایبازندگان رقابد  . 

E)  كه بعد اتمام فینا  كوهک )یا اگر هند دسته در  دخواهند كرنهایی برای مقام اولی و دومی در فینا  بزرگ رقابد  های نیمهبرندگان رقابد ،
رخ  )فقط( فینا  بزرگ شود. اگر یک خطای شروع در ر میهای فینا  كوهک( برگزاحا  رقابد به طور موازی هستند، بعد از اتمام رقابد 

 در رقابد صعود كند.تواند انتخاب كند كه به تنهایی می ی برنده دهندهدهد، مسابقه

 
1 Race 
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F) باقی بماند.محوطه مسابقه  دهنده باید تحد نرارت رقیس هیئد داوری در هر مسابقه 

 روند صعود 

باشد. آغازگر    IFSC  رسمی  شود، آغاز شوند. آغازگر نباید از مسئولینمی  میآغازگر تنرها باید با یک عالمد صوتی واضح كه توسط  تمامی رقابد -10-9
باید تا  رؤید مسابقهباید موقعیتی را انتخاب كند كه قاب  نزدیک و به فاص ه مساوی از تمام    حد امناندهندگان نباشد. منبع عالمد شروع 

 دهندگان باشد.  مسابقه

 :  برگزار گرددشروع مشترک  مقرراتیک  باهر رقابد باید  -11-9

A) دهنده:هدر هنیام فراخوانی برای آغاز مسیر، هر مسابق 

  توانند دهندگان می. در طو  این زمان مسابقه( ثانیه حسیر شروع را در موقعید شروع موردنرر خود قرار دهد1۰ده )باید* طی مدت  (1
 ؛ بمانند زمینروی  بایدو  لمس كنندهای ابتدایی مسیر )فقط( گیره

 هی باید تایید كند كه:خود را به حمایتچی معرفی كند. حماید (۲

a) Harness دهنده به صورت كام  بسته شده اسد؛ و  بقهمسا 

b) Harness سیستم حماید خودكار یا طناب قرقره متص  شده اسد. به  دهنده به طور ایمن مسابقه 

 متری از روبروی دیواره و هشد به دیواره، قرار بییرد. (  ۲)كند، در فاص ه حداكثر دو  گونه كه آغازگر تعیین میی همانگررهمدر حالد   (3

B)   اش ی انتخابهای  گیرد كه هر دو دسد و یک هایش بر روی گیرهدهنده بدون تاخیر در وضعیتی قرار می مسابقه  هر  ، جای خودبهفرمان  با  

 و یک هایش بر روی صفحه آغاز قرار داشته باشد. 

C) سن   زمان  ك یدازآن  و هس  الم كردهرا اع  اید آمادهواژه    حركد در حالد شروع ماندند، آغازگرصورت بی دهندگان به ازآننه تمام مسابقههس

 فشارد. را می

D)  توسط آغازگر:  ”ایدآماده“اما هیش از اعالم كردن  ”به  ای خود“هس از فرمان   یهر دلاگر به 

a)  تواند به هیش رود؛ یاآغازگر متقاعد نشود كه رقابد می 

b) دهنده دستش را بال ببرد تا نشان دهد برای شروع آماده نیسد،یک مسابقه 

 گرری بازگردند.دهندگان دستور دهد كه به حالد همزگر باید به تمام مسابقهآغا

E)  دهنده از  اگر یک مسابقهA  یا )B دهندگان دییر مزاحمد ایااد كند، آغازگر باید به تمام مسابقه( تبعید ننند، یا با هر عم ی برای مسابقه-
 ی متخ ف یک كارت زرد نشان دهد.دهندهتواند به مسابقه داوری میگرری بازگردند. رقیس هیئد هندگان دستور دهد كه به حالد همد

 خطاهای شروع:   -12-9

A)  توسط آغازگر:  ”ایدآماده“هرگاه در رقابتی، هس از اعالن 

 دهنده خطای شروع ثبد شود؛ و ثانیه داشته باشد، باید برای آن مسابقه  ۰.1۰۰دهنده زمان واكنشی كمتر از یک مسابقه (1

 ثانیه داشته باشند:  ۰.1۰۰زمان واكنشی كمتر از دهنده هر دو مسابقه  (۲

a)  ترین( زمان واكنش خطای شروع ثبد شود؛ و با كمترین )سریع دهندهباید برای مسابقه 

b) دهنده زمان واكنش برابر داشته باشند، رقابد مربوطه باید دوباره برگزار شود و هیچ خطای شروعی نباید اگر هر دو مسابقه
 ثبد شود. 

B) ایسد! “ی  ترین زمان ممنن واژهشود، آغازگر نیز باید در سریعسن  هخش میعالوه بر هر عالمتی كه در هی خطای شروع از سیستم زمان” 
 را اعالن كند.

C)  سن  خودكار تاییده شده توسط تواند در رابطه با اعتبار زمان واكنش ثبد شده توسط سیستم زمانهیچ اعتراضی نمیIFSC   .اراقه شود 

 : نتیاهیک  -13-9
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A) “ی مربوطه: دهندهمسابقه ثبد خواهد شد اگر ”زمان معتبر 

 سن  ضربه زده؛ و به صفحه/سوییچ زمان (1

 سن  را متوقف كند،زمان (۲

 ای در رقابد مربوطه رخ داده باشد؛ دهندهمسابقه هر به  ز هنیامی كه یک خطای شروع توسط  

B) “Fall”  در روند یک تالش  ی مربوطهدهندهمسابقه ثبد خواهد شد اگر : 

 ؛ نمایدسن  را متوقف  زمان نتواند  (1

ر خوردن متوقف ی مهارشده/استفاده شده هیش از سقوط/سُای غیر از بالترین گیرهاستفاده از گیرهرا با    ر خوردنسُ/هرگونه سقوط (۲
 سازد؛

 های كناری یا بالیی دیواره برای صعود استفاده كند؛از لبه (3

 از آغاز صعود، هر قسمد از بدنش زمین را لمس كند.هس  (۴

 ها روی مسیر)ها(  به غیر از موارد زیر داشته باشند: تالش ( دقیقه بین 5دهندگان باید حداق  زمان استراحد هن  )مسابقه -14-9

A)  با تو ه به بند هرگاه(B)(2)c۹-۹ شود؛ یابرگزار می  تساوی رفع یک مسابقه 

B)  استارت با تو ه به بندهس از وقوع خطای(A) ۹-1۲ . 

 داوری و امتیازدهی 

سن   دهنده تعریف شود. سیستم زماندهنده باید فاص ه زمانی بین عالمد شروع و لحره كام  شدن تالش مسابقهزمان صعود برای هر مسابقه -15-9
 باید:

A)  و نمایش دهد.   نمودهدهنده  داگانه ثبد زمان صعود را برای هر مسابقه 

B) 1گیری زمان با دقد حداق  زه توانایی اندا
1۰۰۰

 . ثانیه را داشته باشد 

1ترین بندی زمان باید تا نزدیکبه منرور رده  (1
1۰۰۰

 ثانیه ثبد شود؛  

1ترین  زمان به صورت گرد شده به نزدیک (۲
1۰۰

1ی رفع تساوی لزم باشد با دقد  ، میر برای نمایش تحوه ثانیه نمایش داده شود  
1۰۰۰

 
 نمایش داده شود. 

 بالاستفاده. -16-9

 رده بندی

 بندی مقدماتی:رده -17-9

A)   یک از دو رقابد شود یا مااز به آغاز تالش روی هیچنمی  اشریزی شدهبرنامه  یک از دو رقابدای كه موفق به شروع هیچدهندهمسابقههر
 ، شودمتناسب مشخص می IRMیا دییر  ”شروع ننرده“نخواهد شد و در نتای  با  بندیباشد، ردهنمی اش ریزی شدهبرنامه 

B)  به طور مساوی  اش گردیده اسدشده  ریزیمرتنب یک خطای شروع در هر یک از نخستین یا دومین رقابد برنامه ای كه  دهندههر مسابقه ،
 بندی خواهد شد.  ی انتهایی مرح ه ردهدر رده

C)  با تو ه به موردA و )B) ریزی ای كه به صورت دییر موفق به ثبد یک زمان معتبر در یک یا هر دو رقابد برنامهدهنده، هر مسابقهدر بال
   شود.بندی میاند رده دهندگانی كه مرتنب یک خطای شروع شدهاش نیردیده اسد، به طور مساوی هیش از مسابقه شده

D)   با تو ه به موردA  ، )B  و )C اش یک زمان معتبر كسب كرده ریزی شدههای برنامه ای كه در حداق  ینی از رقابد دهنده( در بال، هر مسابقه

1اسد به ترتیب صعودی بهترین )یا تنها( زمان معتبرشان كه تا  
1۰۰۰
دهنده دارای شوند.  هرگاه دو مسابقه بندی میگیری شده رده ثانیه اندازه    

 : ها به صورت زیر مشخص خواهد شدی نسبی آن ه رتب ،بهترین )یا تنها( زمان معتبر ینسان باشند

 ها؛ ی این زمانداشته باشند، با مقایسهبر دوم تزمان معدهنده مسابقه هر دو اگر  (1
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 شود؛ بندی میای كه زمان معتبر دوم ندارد ردهدهندهتنها یک ورزشنار زمان معتبر دوم داشته باشد، او هیش از مسابقه اگر  (۲

 شوند. بندی میی ینسان ردهدهنده با رتبه دهندگان زمان معتبر دوم نداشته باشند، دو مسابقهاز این دو مسابقه  یکاگر هیچ (3

E) دهندگان مساوی باید بندی مساوی افزایش یابد، مسابقهی نهایی به دلی  ردهی مرح هسهمیه   در بالبندی ذكر شده  اگر هس از روند رده
ها تنها برای مشخص كردن  های مرتبط، صعود مادد اناام دهند. زمان ثبد شده در این تالش تمام تساوی، تا از بین رفتن  Aروی مسیر  

 . رودمیی نهایی و نه برای هیچ منرور دییری به كار یافته به مرح ه دهندگان راهمسابقه

 بندی نهایی:رده -18-9

A) برنامه دهندهمسابقه رقابد  نخستین  شروع  به  موفق  كه  خشدهریزیای  نمیی  رقابد ود  نخستین  روی  تالش  آغاز  به  مااز  یا  شود 
 شود. متناسب مشخص می  IRMیا دییر    ”شروع ننرده“بندی نخواهد شد و در نتای  با  باشد، در این مرح ه ردهی خود نمیشدهریزیبرنامه 

B) در هر دور به ترتیب زیربندی شوند و اند ردهی نهایی باید به ترتیب آخرین دوری كه در آن رقابد كردهدهندگان در مرح همسابقه : 

 دور؛   آنرقابد در  برندگان (1

در  مسابقه (۲ می   رقابد  بازنده دور  آن  دهندگانی  گرفته  نرر  هاراگرا     ، شوددر  ی   ۹-۹  (2)(B)تحد  به  نسبد  ترتیب  كه  به  ندییر 
 شوند.  بندی میی مقدماتی ردهبا استفاده از مرح ه شانبندیرده

 شوند.  در نرر گرفته می ۹-۹ (1)(B)یا  ۹-۹ (3)(B) راگرا ها( بال، مسابقه دهندگان بازنده رقابد طبق Aهاراگرا )طبق  (3

 بندی ك ی: رده -19-9

 باید به شن  زیر تعیین شود:بندی ك ی این قوانین، رده 1۰-۴طبق هاراگرا  

A) نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ و  یدهندگان دارای رتبه مسابقه 

B) شانی مقدماتیی نهایی به ترتیب رتبه دهندگان بدون رتبه مسابقه ، 

،  محاسبه خواهد شدبندی ك ی هس از آخرین دور كام  شده  شود و ردهی نهایی لغو شود، مسابقه هایان یافته ت قی می هرگاه دوری از مرح ه
 . شوندبندی میرده شان از مرح ه مقدماتی به ترتیب رده بندیبد به یندییر برندگان رقابد در آخرین دور كام  شده، نس

 و اعتراضات   فنی حوادث

  م یهر فشده، و بنا به تصمیم رقیس هیئد داوری، از  های رسمی ضبط ی فنی و رسیدگی به اعتراضات باید تنها از فی مبه منرور تشخیص حادثه  -20-9
 های رسمی ضبط شده باید حداق  موارد زیر را ضبط كرده باشند: ود. فی م، استفاده شIFSCشده برای هخش رسمی ضبط

A)  حالد شروع برای هر دو مسیر؛ 

B) سن  بالیی برای هر دو مسیر؛صفحه/سوییچ زمان 

C)  دهندگان در هر رقابد. تالش هر  فد از مسابقه 

ی فنی رخ داده اسد، باید رقیس هیئد داوری را هیش از آغاز  حادثهیا مسئو  تیم اعتقاد داشته باشند كه یک  ی شركد كننده  دهندهاگر مسابقه  -21-9
 رقابد بعدی از این موضوع مط ع كنند. 

 تواند در رابطه با خطای سیستمی یا مستد  اراقه شود. سن  تنها میی فنی در رابطه با عم نرد سیستم زمانادعای حادثه -22-9

 ه اسد یا خیر:ی فنی رخ دادرقیس هیئد داوری باید تشخیص دهد حادثه -23-9

A)  یابی به این تشخیص، رقیس هیئد داوری باید در صورت لزوم: برای دسد 

 های رسمی ضبط شده را بازبینی كند؛فی م (1

 درخواسد بررسی سیستم را دهد؛ (۲

 سن  بالیی ضربه بزند. از سرطرا  بخواهد مسیر مربوطه را صعود كند و به صفحه/سوییچ زمان  (3

B) ی فنی: هرگاه حادثه 
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اند  دهندگانی كه به طور مستقیم تحد تاثیر خرابی قرار گرفته باشد، مسابقه بتواند مرتفع شود و یک تک رقابد را تحد تاثیر قرار داده (1
 هایشان را اناام دهند؛ یاباید دوباره تالش 

ئد داوری باید ینی از موارد زیر را  دهندگان را در دور مربوطه تحد تاثیر قرار داده باشد، رقیس هینتواند مرتفع شود یا تمام مسابقه  (۲
 اناام دهد:

a)  دورهای متاثر شده و تمام دورهای بعدی را لغو كند؛ یا 

b)   .آن دور را متوقف نماید و دوباره آن را شروع كند 

 اعتراض مربوط به:  -24-9

A) :قضاوت 

 دهنده در هر رقابد؛ یاتالش یک مسابقه  (1

 ی نهایی،ی هر رقابد در مرح هنتیاه  (۲

توانند به صورت  گیری در مورد اعتراض آغاز شود. هنین اعتراضاتی میز رقابد بعدی تس یم شود. رقابد بعدی نباید تا تصمیمباید هیش از آغا
 نخواهد بود.   نیازی اعتراضی شفاهی اراقه شوند و هیچ هزینه 

B)  دهنده، باید به صورت منتوب و : بندی یک مسابقهی منتشر شده یا ردهمربوط به نتیاه 

 ( دقیقه هس از انتشار نتای  رسمی باید اناام شود؛ یا 5هن  )ی مقدماتی در بازه زمانی ه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرح ه در رابط (1

 بندی مربوطه. نهایی، به محض انتشار نتیاه/ردهدر رابطه با مرح ه  (۲
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 سرعت تیمی  -10

IFSC استفاده از قوانین  (v1.5 )2018  IFSC داند.  را برای مسابقات سرعد تیمی مااز می 
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11-  Boulder  وLead  

 کلیات

 Boulder)  11در صورت مغایرت مفاد این بند با مفاد بند    از این قوانین باید خوانده شود.۸  (Boulder  )(،  Lead)  7های  این فص  در تركیب با فص  -1-11
 ( اولوید دارد. Leadو  Boulderاین بند ) 11(، مفاد Leadو 

 : هر دو دسته بانوان و آقایان باشد و برای هر دسته باید شام  Leadو  Boulderترکیبیمسابقات  -2-11

A) :سازماندهی شود با 

 مقدماتی اختیاری؛ مرح هبا یک  (1

 ؛نهایی نیمهمرح ه یک  (۲

 نهایی، و مرح هیک  (3

B)  تركیبی از  مرح هدر هر 

 هیش از اسد؛  Boulder ۴شام  كه  Boulder دوریک  (1

 ( مسیر.1) شام  یک Lead دوریک  (۲

شود كه آن  می  ایمرح هار به لغو من دوررا در هر دور لغو كند. لغو هر  Boulder( 1تواند حداكثر یک )میرقیس هیئد داوری در شرایط استثنایی، 
 بخشی از آن اسد.  دور

از این قوانین با اصطالحات زیر   (Boulder)طراحی    ۲-۸)طراحی مسیر( و    ۲-7با الزامات مندرج در بند    Lead  مسیر/Boulderطراحی هر    -3-11
 مطابقات دارد:

A)  بندA7-۲ شود: به شر  زیر اصال  و تادید می 

     "A ) طراحی شود:  ایبیونههر مسیر باید 

 ؛ نباشد امتیاز گیره 3۰كمتر از  (1

دهنده یا هر شخص ثالث شود، یا مانع مسابقه دهنده ممنن اسد باعث آسیب رسیدن به مسابقهكه  خطر یک سقوط    محدود كردن (۲
 شود؛ دییری 

 "گونه هرش به سمد هایین؛بدون هیچ (3

B) بند C۸-۲ شود:  یم دی اصال  و تاد ریشر  ز  به 

C” )  هرBoulder گراری شده باشد تا موارد زیر قاب  شناسایی باشند: باید به صورت واضح عالمد 

شروع    هایی خالی یا بدون مرز از سطح دیواره باشد. گیره برای هر دو دسد و هر دو ها كه نباید شام  محدوده  ”های شروعگیره“ (1
 ها مشخص كنند.های خاصی را برای دسد گراری شوند كه وضعیدنباید به صورتی عالمد 

 با عم نرد كامالً متفاوت قرار گرفته اند.  دهندگانمسابقه تفنیکكمک به  ی، كه هر كدام برا " Zoneگیره "( ۲دو ) (۲

 ؛ (" Topگیره ’"مشخص شده باشد ) انیها گیره کی دی، كه با "Top" کی  (3

هر شركد كننده در طو  تالش خود در  ی( را براiمانده ) یزمان باق ا یشده  یدر هر دور استفاده شود تا زمان سیر دیبا یزمان بند ستمیس کی  -4-11
زمان    ستمینشان دهد. س  Boulder  دورهدر طو     سازیهآماد  زمانصعود و    زماندر هر  مانده    ی( زمان باقiiو )  ؛Lead  دوردر طو     یریهر مس

 :دیاب یبند

A)  قاب  مشاهده باشد. دیو در هر منطقه ترانزمحوطه مسابقه در  دهندگانمسابقههمه  یبرا 

B)  كام  گرد شده اسد.  یها هیدهد كه به ثان یدر دوره مربوطه را نشان م ماندهیزمان باق 
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C)  موارد زیر سیینا  صوتی هخش كند برای اعالم: 

 ؛صعود زمان انیآغاز و ها  (1

 و  ؛باقیمانده هر زمان صعودیک دقیقه   (۲

 .هر دوره انی شمارش معنوس در ها هی( ثان5هن  )  (3

 ها ترتیب شروع و سهمیه

 خواهد بود: ر یبه شر  ز Boulder & Lead یبیهر دور در رقابد ترك هیسهم  -5-11

A)  ؛ و ۲۰ ،نهاییمرح ه نیمهدر 

B)   (.۸هشد ) ،یینهامزح ه در 

شود. اگر در  ی قب  تنمی  می یافتهی هایاندهندگان از مرح ههای مسابقهبا بهترین رتبه  در صورت لزوم،    ،و نهایینهایی  نیمهی مراح   سهمیه
 یابند.ی بعد راه میدهندگان مساوی به مرح هی مربوطه از حد مشخص شده فراتر رود، تمام مسابقه ی تساوی، سهمیهنتیاه 

 شروع: بیترت -6-11

A)  یمقدمات مرح هدر مورد هر : 

  ی مذکور از طریق یک سایسا ا ان ب بی ما من یندین رویداد تقویای ان ب د مادش ب ماند  دهندگ ن برای مسا بقهبقهاگر مسا  (1

 صورت نیا ریدرغ    ی(؛  کند یرتبه آخر مروع م نیبه ر  یعنی)مح سبه مدش سیس ا ان ب بی.  Seedingبه ترتیب نزولی  

 . یتصادف بیبه ترت (۲

B) نهایینیمهمرح ه  مورد در: 

  ن یا ریدرغ ای شود؛میرتبه آخر شروع  نیبهتر  یعنی ،رتبه آن دور ینزول ب یاسد، به ترت مقدماتی مرح ه کیه مسابقه شام  ك صورتیدر   (1
 صورت

به ترتیب نزولی    مركور از طریق یک سیستم انتخابی شام  هندین رویداد تقویمی انتخاب شده باشند،   یدهندگان برای مسابقه اگر مسابقه   (۲
Seeding كند.  یرتبه آخر شروع م نیبهتر  یعنمحاسبه شده سیستم انتخابی. ی 

C) شود. ی رتبه آخر شروع م نیبهتر یعنی. نهایینیمه  مرح ه یبرا رده بندی ینزول بیبه ترت ،یینها در رابطه با مرح ه 

 .شودمیمنتشر  یخواهد بود. و در فهرسد شروع رسم نسانیمربوطه  مرح ه Leadو  Boulder دور کیهر  یبرا صورتدر هر  و

 روند مسابقه

 شود:  یم دیریمسابقه مد یها ه یدر مورد رو ریمسابقه مطابق با مقررات ز کیدر  Boulder دورهر  -7-11

A) (؛ ۸.۸ بند نییزی) ا 11.۹ بند 

B)  (؛ ۸.۹ بند  نییزی) ا 11.1۰ بند 

C)  به  ا 11.11 بند(بند ی A۸.11 ) و 

D)  ا 11.1۲بند (و  ۸.1۰ بند نییزیB۸.11.) 

 شود:   یم دیریمسابقه مد یهارونددر مورد  ریمسابقه مطابق با مقررات ز کیدر  Lead دورهر   -8-11

A) 7.1۲و  7.11 بندهای . 

B)  (؛ و 7.۹ بند  نییزی) ا 11.۹ بند 

C) (؛ و 7.1۰ بند نییزی) ا 11.1۰ بند 

D) (. 7.13 بند نییزی) ا 11.11 بند 
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 رقابد:  یبرا طی وا د شرا دهندگانمسابقهاناام شود.  قرنطینه ط یتحد شرا دیمسابقه با مرح هاز هر  دورهر  -9-11

A)    قرنطینه  منطقه    درمربوطه    دور  یشده برا  یزیقب  از زمان شروع برنامه ر  قهیدق  3۰حداكثر    دیبا  ،نهایینیمه   ای  ی  مقدماتراحاز م  دوردر هر
ر  د مااز و یا بررسی اعتراض مدت زمان همچنینبمانند. ) یباق قرنطینه طی مربوطه، تحد شرا دورو تا اتمام تالش خود در  حضور داشته باشند

 (؛ ششانمورد تال

B)   و تا اتمام تالش   قرنطینه حاضر شوند منطقه  در مرح ه برای همان شده  یزیرن شروع برنامه قب  از زما قهیدق 3۰حداكثر  دیبا  ،یینها مرح هدر
 (؛ ششانر مورد تالد مااز و یا بررسی اعتراض مدت زمان همچنینبمانند. ) یباق قرنطینه طی مربوطه، تحد شرا دورخود در 

دور مربوطه نخواهند بود و به عنوان   ا یشروع مرح ه  طیحضور ندارند، وا د شرا قرنطینهدر منطقه  بسته شدنكه در زمان  یكسان ایكنندگان  شركد
  ی توانند تا زمان   یكنند، نم  یرا ترک م  قرنطینهكه بعد از زمان بسته شدن منطقه    یمیت  یاعضا  شوند. گراری میعالمد  ”DNS“با عبارت    شركد ننرده

 (بعدیقب  از شروع هر مرح ه   شهی هم و) شوند. قرنطینه برسد، دوباره وارد منطقه  انیبه ها یكه مرح ه/دور فع 

 :هرگاه -10-11

A)   كه   یزمان  نیب  ی( ساعد فاص ه زمان۲حداق  دو )  دیشود، با  یروز اناام میک    در    یمتوالاگر دورهای    ،نهایینیمه  ای  یمقدمات  رابطه با مراح در
 و ود داشته باشد.  بعدی، دورشروع  ریزی شده زمان برنامهرساند و  یم انیاو  را به ها دورشركد كننده  نیآخر

B)   ریزی زمان برنامهرساند و    یم  ان یاو  را به ها  دور  شركد كننده    نیكه آخر  یزمان  نیب  یفاص ه زماندقیقه    ۲۰حداق     دیبا  ،ییمرح ه نهارابطه با  در
 (.معرفی ای یمشاهده  مع مدت زمان)شام   و ود داشته باشد. ، دور بعدیشروع شده 

 نهایی: مرح هكنندگان در معرفی شركد -11-11

A)  دورباید قب  از شروع Boulder یاشد؛ 

B)  دورقب  از شروع ممنن اسد Lead   باشد؛ 

  ای كهدهندهمسابقه، هر شودبرابر با مدت زمان تالش آن دور برگزار میها از هرخش  یامسابقه به صورت ماموعه کیدر  Boulder دورهر  -12-11
 : كندی شركد م دوردر 

A)  هر  ی خود را بر رو  یتالش ها  Boulder  نتواند    دهندهمسابقه  کیشده اسد، آغاز خواهند كرد. اگر    نییتع  یشروع رسم  سدیكه در ل  ی بیبه ترت
 مادد مااز نخواهد بود.  یزی كند، برنامه ر در زمان مربوطه شروع

B)  هر Boulder  ؛كرد. خواهدصعود  بیدوره مربوطه را به ترت 

C)  هر    یتالش آنها بر رو  نی تالش در ب  مدت زمانبرابر  (  3سه )  ای (  1)  کیبر با  دوره استراحد برا  کیBoulder  انتخاب  داشدخواهد    یمتوال .
 قب  از مسابقه اعالم خواهد شد.  یاستراحد در   سه فن مدت زمان

D) منطقه    نیشوند. ا  یشده م  نییتع   دیكه در حا  صعود بودند، صعود را متوقف كرده و وارد منطقه ترانز  یصعود، شركد كنندگان  زمان  انیدر ها
 مشاهده كنند. را  ننرده اند صعودرا كه هنوز  هاییBoulderكه شركد كنندگان نتوانند  ردیقرار گ یبه گونه ا دیبا  دیترانز

E) ید بودند ممنن اسد تالش خود را بر روكه در حا  استراح  یدر شروع هر دوره صعود، شركد كنندگان  Boulder  آغاز    یبه صورت متوال  یعدب
 را ترک كنند.محوطه مسابقه هس از اتمام دوره،  ایكنند 

F)  شوند. خارج  دیاز منطقه ترانز نباید هرخش هس از اتمام دوره، انیحاص  كند كه شركد كنندگان قب  از ها نانیاطم دیبارقیس هیئد داوری 

 مشاهده روند 

عموم باز اسد در    یكه برا  یاز هر منطقه ا  دور را در هر    رهایها و مسBoulder  ، قرنطینهمنطقه    در  حضورتوانند قب  از    یشركد كنندگان م -13-11
 :نیهستند. در دنباله ا تسد/طراحیها در حا  Boulder/رهایكه مس یهر دوره زمان یمشاهده كنند، به استثنا یهر زمان

A)  دوره  Boulder  ر  ه  یبرا  قهی( دق۲دو )  یدوره مشاهده  مع  کی( با  نهاییمرح ه نیمه  یاری)و به صورت اخت  یینها  مرح ه  یبراBoulder    اناام
 و ؛ و ود نخواهد داشد ییرید مرح ههر  یبرا Boulderمرح ه  یبرا یدوره مشاهده  داگانه ا  چیشود. ه یم

B)  هر دور Lead  شود:   یاناام م قهی( دق۶به مدت شش ) یمشاهده  مع کیبا  مرح هدر هر 

 در هر مورد:  و      
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C)  توانند  یم دهندگانمسابقه ،یدر طو  هر دوره مشاهده  مع 

 د نلمس ك )ب ند شدن(نیزم بدون ترک ریدر مس هاگیره نی)فقط( اول (1

  داستفاده كن ریمشاهده مس  یبرا یدوهشم نیاز دورب (۲

 برداری كند  ادداشد یو  طر به صورت دستی  (3

 ضبط استفاده كرد. زاتیاز تاه  دینبا اما  

D) بازخواهند گشد.  د یمنطقه ترانز ای قرنطینه به منطقه رقیس هیئد داوری شركد كنندگان طبق دستور  ،یهر دوره مشاهده  مع انیدر ها 

 صعود روند 

 شود:  یصعود كنتر  م رونددر مورد  ریطبق مقررات ز Boulderهر  یبر رو مسابقه دهندگانتالش  -14-11

A) و ۸.15و  ۸.1۴ بند . 

B)  (. ۸.13 بند  نییزی) ا 11.1۶ بند 

 شود:  ی م بررسیدر مورد مراح  صعود  ریطبق مقررات ز یریشركد كنندگان در هر مس یتالش ها -15-11

A)  ؛ و 7.1۸و  7.17 بندهای 

B)  ( 7.15 بند  نییزی) ا 11.17 بند 

 یتواند برا  یشركد كننده م  کیآن    یباشد كه ط  یا  هیثان  15ثابد   سازیهدوره آماد  کیشام     دیبا  Boulderتالش در هر مرح ه    یدوره ها -16-11
مشاهده   هدور  کی  اگریقه  دق  (  ۴ههار )  ای)  قهی( دق5ثابد هن  )زمان صعود    کیآماده شود و    محوطه مسابقهخود قب  از ورود به    یتالش ها

توانند    یم  مسابقه دهندگان  .شود  اناام  Boulder  یبر رو  یر گونه تالشآن ممنن اسد ه  ی( كه در طدر آن مرح ه بوده باشد  و ود  ی مع
ها رو  ینامحدود  یتالش  صعود  در    Boulderهر    یرا  دهند.  زمان  اناام  هر  مربوطه  و    Boulderروی  شود  تالش  كام   طور  به  باید 

 استفاده كند. غیرماازكار كنند یا از كمک  Boulderدهندگان نباید هیچ بخشی از یک مسابقه

  ی شركد كننده م  ک یآن    یكه طشودگرفته میرا در نرر    یا  هیثان  ۴۰  سازیدوره آماده  کی  دیبا  ، Leadتالش در هر مرح ه    یدوره هابرای   -17-11
غیر از مواقعی كه صعودهای به.  اسد  یا  قه ی( دق۶شش )زمان صعود    کیو  تالش خود آماده شود    یبرامحوطه مسابقه  تواند هس از ورود به  

 ( تالش بر روی هر مسیر اناام دهد.1تواند یک )دهنده میمادد به دنبا  اعتراض یا حادثه فنی مااز هستند، هر مسابقه

 داوری و امتیازدهی 

 شود:  یم یازدهیو امتداوری  ریطبق مقررات ز Boulderهر  یهر تالش بر رو یداور -18-11

A)  هر    یتالش ها را به طور  داگانه برا  دیمربوطه با  یداوران م   ننهی ، مشروط بر ا۸.1۸و    ۸.17،  ۸.1۶  بندZone  هر  یبر رو  Boulder  ؛  ثبد كنند
 و

B) (.۸.1۹ماده  نییزی) ا 11.۲۰ بند 

 شود:  یم یازدهیامت داوری و ر یبر اساس مقررات ز Lead ریمسدر  تالشهر  داوری -19-11

A)  ؛ و 7.1۹ بند 

B)  11.۲1 بنداصال  شده توسط   7.۲۰ بند، 

  

 : گیردبه آنها تع ق می  زیر به شر  ("هیپا ازیامت")دارد، كه مقادیر امتیازدهی  ازیامت ۲5حداكثر  Boulderهر  -20-11

A)  ۲5  را  زون  هایگیره هر كدام از    دهندهمسابقه  ننهی)بدون تو ه به ا  ندكنتر  ك  دهنده گیره تاپ رامسابقهكه در آن    ازیامت  Boulder    كنتر
 ؛(باشدكرده 
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B)  ( امت۶شش )ن یاول  ایآ  ننهی)بدون تو ه به ا  كنتر  ننرده باشد. را    گیره تاپنتر  كرده اسد اما  را ك  گیره زون  نیدوم  دهندهمسابقهكه در آن    ازی  
 ؛(باشدكنتر  شده  ی در هر تالشگیره زون 

C)  ( 3سه )را كنتر  كرده اسد،  گیره زون نیفقط اول كننده شركدكه در آن   امتیاز 

مربوطه    ازیهر تالش اناام شده قب  از آن كه امت  یمربوطه اسد كه برا  هیها  ازیشود، امت  یشركد كننده داده م  کیكه به    یازیدر آن امتكه    در  ایی
 : . مثالشوداز آن كسر می ۰.1در آن كنتر  شده بود، 

 نتیاه  امتیازات نتیاه  امتیازات نتیاه  امتیازات

3 A1 z1 Z0 T0 ۶ A1 z1 Z1 T0 ۲5 A1 z1 Z1 T1 

3 A2 z1 Z0 T0 5.۹ A2 z1 Z2 T0 ۲۴.7 A4 z1 Z1 T4 

۲.۹ A2 z2 Z0 T0 5.۹ A4 z1 Z2 T0 ۲۴.7 A4 z0 Z0 T4 

  5.۹ A4 z2 Z2 T0 

  دو : نیا كه در

"A"  کی یبر رو دهندهمسابقهاناام شده توسط  ینشان دهنده تعداد ك  تالش ها Boulder  .اسد 

"z" یرو گیره زون نیاول دهندهمسابقهاسد كه در آن  یتالش نینشان دهنده اول Boulder د.نرا كنتر  ك 

"Z" یرو گیره زون نیدوم دهندهمسابقهاسد كه در آن  یتالش نینشان دهنده اول Boulder د.نرا كنتر  ك 

"T"  در  گیره تاپ را   دهندهمسابقهاسد كه در آن  یدهنده تالشنشانBoulder د. نكنتر  ك 

 نینسبد به آخر ینزول  ب یبه ترت  ریمس  Topoشده در    یعالمد گرار  گیره هایبه    یازدهیامت  ردیمقا،  دارد  ازیامت  1۰۰حداكثر    Lead  ریهر مس -21-11
 : ننهیشود، مشروط بر ا یداده م صی تخص (ریمس یازدهیامت ری)مقاد 1 مهیضم  مطابقمسیر، مشخص شده  گیره

A)  کیكه    ردیگ  یتع ق م  یفقط در صورت  1۰۰  ازیامت  ( شركد كننده همi  )كه به عنوان    یازیامت  گیره"TOP"    مشخص شده اسد را كنتر
 :دهندهمسابقهكه  ییباشد.  اانداخته را  ریسدر م حمایتینقطه آخرین ( ۲كرده باشد و )

برابر با استفاده   دی، مسابقه دهنده بابیاندازد  ریرا در مس  حمایتینقطه  آخرین  تواند    یكند، اما نم  یكنتر  م  را  مشخص شده    "Top"  گیره (1
 داده شده اسد(.  حیتوضB11.۲1شود )همانطور كه در بند  دهیازیامت یبعد نیییهاگیره از 

تواند به تالش خود ادامه دهد، اما اگر ادامه ندهد،    ی، شركد كننده مانداخته باشدتر    نییها  یازیامت  یگیرهیک  را از    حمایتینقطه    آخرین (۲

 شود.  یداده نم ازیامت "TOP"به عنوان كسب 

B) ک یبه اضافه  گیره    كنتر  همان  ی برا  ازیشود( برابر با مقدار امت  یم  نییتع  "+")كه توسط هسوند    گیره   کیاستفاده از    یبرا  ازیمقدار امت  
 خواهد بود.  ازیامت  ۰.1ثابد  شیافزا

كه   یر یمس/Boulderهر  یبرادهنده  مسابقهاسد كه    یازاتیامت  برابر ماموعشركد كننده    کی  ازیامت  ،مرح ه  کیدر طو     یزمان  مقطعدر هر   -22-11
  ی مربوطه برا  دور   ازیلغو شود، امت  مرح ه   کیدر طو     Boulder  کی ،  11.۲كه طبق بند    ی در صورت.  ه، كسب كرده اسدتالش كرد  هاآن  بر روی 

 ( ضرب خواهد شد. ۴/3) بیدر ضر مسابقه دهنده Boulderهر 

 رده بندی هر مرحله/دور 

  ۸  ای(  Lead)  7  قوانیندور مطابق با مفاد مربوطه در    کیاز مراح     کیشروع هر    ط یوا د شرا  اینتواند    یكه هر شركد كننده ا  یصورتدر   -23-11
(Boulder ،نباشد )با  مسابقه دهندهIRM  شود.   ینم رده بندیشود و در آن دور یم نمایش دادهمربوطه 

  ی م رده بندی رد،یگ ی به شركد كننده تع ق م 11.۲۲ بند كه طبق  ی ازاتیامت ی نزول ب یدور به ترت کی، هر شركد كننده در 11.۲3 بند  د یبا رعا -24-11
 (: بی)به ترت شودآنها با مقایسه موارد زیر تعیین میداشته باشند، رتبه  ینسانی ازیاز شركد كنندگان امت کیكه هر  ی شود، در صورت

A)  ؛مرح هآن در  دورمربوطه در هر  دهندگانمسابقهكسب شده توسط  ازیامت نیبالتر 

B)  ا یقب ؛ و/در مرح ه ، رتبه آنها امنان هریر اسد ی كه در صورت 
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C)   ،در صورت لزومseeding مربوطه.  یرقبا 

 کلیبندی رده 

 شود:  یم  نییتع ریبر اساس ز ك ی یبندرتبه  ن،یقوان نیا  ۴.1۰ بند دیبا رعا شهیهم -25-11

A)   اسد.  یینها رده بندی یدارا بی كه به ترت شركد كننده ایابتدا، هر 

B)  اسدنهایی نیمهرتبه   یدارا به ترتیب  ای كهدهندهقهمسابدوم، هر . 

C)  باشد مقدماتیرتبه  یفقط دارابه ترتیب كه ای دهندهمسابقه( ثالثاً، هر امنان هریر اسد ی كه)در صورت . 

 اعتراضاتو   یفن حادثه

 : بود خواهد ری( با اصالحات زBoulder) ۸( و Lead)  7 فص در رابطه با هر مرح ه از هر دور مطابق با  اعتراضاتو  یفن حادثه -26-11

A)  بند ،اعتراض در خصو  زمان : 

 شود. یمسابقه اعما  م یدر تمام دورها  Leadدر مورد مرح ه  B(2)7.3۰ بند (1

 شود.  یمسابقه اعما  م یدر تمام دورها Boulderدر مورد مرح ه  B(1)۸.۲5 و A(b)۸.۲5 بند (۲

B) اسد.  میت  ریمد)فقط( ، میار اع به مقام ت برای  ،11.۲۶ بند نیاهدا  ا یبرا 

 شک: هرگونه  ا تناب از  یبرا

C)  نخواهد    مادد  اعتراضآن مرح ه قاب      یمشخص شد، نتا  اعتراضهرگونه  نتیاه  شد و در صورت لزوم،    یهر مرح ه رسم   یكه نتا  یهنیام
 بود. 

D)  نرر در   دیشود. هرگونه درخواسد تاد یمنتشر م مرح ه یرسم  یبه عنوان نتا  مرح هآن  ازاتیو محاسبه امت رده بندی، مرح ههس از اتمام هر
 اناام شود و:  یبه صورت كتب دیبا  ازاتیو محاسبه امت رده بندیمورد 

 ا ی ؛یرسم  یز انتشار نتاهس ا قهی( دق5ظر  مدت هن  ) ،نهایینیمهمرح ه  ایو/ یمقدمات مرح هدر  (1

 .یرسم  یبالفاص ه هس از انتشار نتا ،یینها مرح هدر  (۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58  ۲.۰.1 نسخه - ۲۰۲۲قوانین   صعودهای ورزشی كمیته ، نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون كوه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاقوانین رویداد -۳بخش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 59  ۲.۰.1 نسخه - ۲۰۲۲قوانین   صعودهای ورزشی كمیته ، نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون كوه

 

 

 مجموعه مسابقات جام جهانی  -12

 قررات عمومی م

 كند: بیرا تصو ریموارد ز یممنن اسد هر سا  سازمانده IFSCطبق اساسنامه خود،  -1-12

A)  ،های در هر یک از گرایش متشن  از مسابقاتیک ماموعه رویداد برای كالس ورزشی آزادBoulder ،Lead ( ام  هانی “و سرعد 
 و (” هانییا مسابقات  ام صعود

B) ،تنها در گرایش متشن  از مسابقات ، یک ماموعه رویداد  برای هر كالس ورزشی مع ولینLead (“ام  هانی مع ولین ” ) 

 هر گرایش مربوطه.  در مسابقه( ۸در هر حالد، به صورت حداكثر هشد )

 :ی هان  ام رویداد هر -2-12

A) دربرگیرد راگرایش یا هند  حداق  یکتواند می كه  مسابقاتی  بوده و  زنانو  مردان ه دستهر دو  شام  باید . 

B) نام ( فدراسیون عضو مخت ف در آن كالس ثبد3دهنده از حداق  سه )( مسابقه۴ای را در برگیرد كه حداق  ههار )های ورزشیباید كالس
 باشند. كرده

C) :*باید 

 ؛ شود  برگزار 1هفته  انیها التیتعط در (1

 : ساماندهی شوند های زیر در حداكثر مدت زمان (۲

a) ( روز؛ ۲دو )در ، گردندبرگزار می  گرایشكالس ورزشی یا  (1) یکمسابقات در  كهدرصورتی 

b) ؛ ( روز 3گردند، در سه )برگزار می  گرایشكالس ورزشی یا  (۲مسابقات در دو ) كهدرصورتی 

c) ؛ ( روز ۴گردند، در ههار )برگزار می گرایش یا بیشتر كالس ورزشی یا  (3مسابقات در سه ) كهدرصورتی 

3-12-  IFSC یک فرم اطالعات منتشر نماید كه:  ام  هانی رویداد باید برای هر 

A)  ،ی مربوطه صورت  روز مسابقه نیاز نخست شیروز ه 3۰حداكثر تا انتشار آن باید ،  برای رویدادهای شام  مسابقات در كالس ورزشی آزاد
 ،گیرد

B)    ی مربوطه صورت  روز مسابقه  نیاز نخست  شیروز ه   ۶۰حداكثر تا  مسابقات در هر كالس مع ولین، انتشار آن باید  برای رویدادهای شام
 گیرد،

 در هر حالد موارد زیر باید در آن مشخص باشد:  

 ؛رویدادمح  برگزاری و تاریخ ( 1

 ؛رویدادنام برای زمانی ثبدمه د( ۲

  دو  زمانی مسابقه. ( 3

 هانام تیم ثبت

  هانی وا د شرایط هستند:  ام رویدادافراد زیر برای شركد در هرگونه  تنها -4-12

A) الم  ی باشند؛سا  سن دارند یا خواهند داشد و دارای هروانه معتبر بین 1۶حداق   رویداددهندگانی كه در سا  برگزاری مسابقه 

B)  الم  ی باشند.ی معتبر بینتیم كه دارای هروانه رسمی مسئولن 

 نام كنند: های زیر ثبدتیم وا د شرایط را در تعداد و منصب  اعضای توانند های عضو میفدراسیون -5-12

 
 شنبه اسد. ویراستارمنرور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یک ی 1
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A)  تیمرسمی مسئولن: 

 تیم؛ سرهرسد( 1) کی (1

 ( مربی به ازای هر گرایش؛۲دو ) (۲

 ، و دشدهییتأهزشنی یا هیراهزشنی   كاركنان( ۲دو ) (3

 ثبد نام كرده اسد. ورزشی مع ولبن یكه در كالس هادهنده ای  قههر مساب یبرا یینایب یراهنما ایورزشنار  اری( دست1) کی (۴

B) دهندگان:مسابقه 

 یا كمتر قرار داشته باشد؛ 1۰مربوطه در رتبه  رتبه  هانیای كه در آغاز سا  تقویمی، در دهندههر مسابقه (1

 مسابقه،در  دستهدهنده( برای هر مسابقه 1۰ی بیشتر )برای كشور میزبان، دهنده( مسابقه5هن  ) (۲

صیورت  محدود به كالس ورزشیی آزاد باشید،   رویدادروز اگر   15یا حداكثر روز هیش از نخسیتین روز مسیابقه    ۴۲ حداكثر تانام باید ثبد تاریخ
 گیرد.

نرر  تیم صر توانند تحد شرایط خا  از برخی اعضای های عضو میروز هیش از نخستین روز مسابقه، فدراسیون 5هس از این تاریخ و تا  
ی  ( در همان دسیییته iی  اییزین شیییده دهنده، با این شیییرط كه هر مسیییابقهكنند هاآن كرده و اعضیییای  دیدی را برای تیم  اییزین

  ( در صورت كاربرد، یک وضعید كالس ورزشی تایید شده برای آن دسته داشته باشد. iiنام شود و ی صر  نرر شده ثبددهندهمسابقه

 ، به طوری كه:خواهد شدمنتشر  IFSCساید نام شده در هر دسته، در وب دهندگان ثبداز مسابقه  یغیر رسم لیستی -6-12

A)  ،اناام گیرد؛ نامثبد  خیروز هس از تار کی حداكثر تا برای كالس ورزشی آزاد 

B) نام صورت گیرد،برای هر كالس ورزشی مع ولین، حداكثر تا یک هفته هس از تاریخ ثبد 

 شود تا هرگونه تغییر را منعنس كند.د از آن روز به روزرسانی می و  لیسد منتشر شده بع

 روند مسابقه

 های مربوطه از بخش دوم این قوانین تنریم شود. در شرایط خا :باید مطابق فص   ام  هانی قالب هر مسابقه -7-12

A)  تواند: رقیس هیئد داوری می 

ی نهایی را( به تع یق درآورده و از سر گیرد، یا متوقف كرده از مسابقه را )و در مورد مسابقات سرعد هر دوری از مرح ه ایهر مرح ه (1
 و دوباره آغاز كند؛ یا

 نهایی(  از یک مسابقه را حر  كند؛ی نهایی یا نهایی )و در مورد مسابقات سرعد هر دوری از مرح هینی از مراح  نیمه  (۲

B) تواند مسابقه را لغو كند، ومی ی فنینماینده 

 تواند مورد اعتراض قرار گیرد.  در هر مورد، تصمیم گرفته شده نمی 

 در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود:  اعضای تیمحضور تمام  -8-12

A)   نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا  نامدهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبدتیم )یا یک مسابقهرسمی با حضور حداق  یک مسئو 

B)  ( با ارسا  هیامک یا اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ...)مانند  شرایط خا تنها درEmail ی فنی،به نماینده 

 در هر حالد:

 ؛ یااسد منتشر شده  IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط حداكثر تا تاریخ)ها( و زمان)های( تعیین (1

 دقیقه مانده به شروع   سه فنی مسابقه، و  3۰هنین زمانی مشخص نشده باشد، حداكثر تا  در صورتی كه (۲

 ای كه حضورش در مسابقه تایید نشود از لیسد شروع مرتبط حر  خواهد شد. دهندهمسابقه

تغییری كه نسبد به اطالعات ذكرشده   و هر)  برگزار شود. این   سه برای تایید  دو  زمانی رویدادمرتبط  مسابقه  هر    سه فنی باید هیش از آغاز   -9-12
ای كه مربوط به اعما  قوانین در این مسابقه اسد و در میان گراشتن هرگونه  اناام گرفته اسد(، تعیین هر اطالعات ویژه  IFSCساید  در وب

 شود.  مو ود نیسد، برگزار می  IFSCساید های برگزاری رویداد كه در وب اطالعات مربوط به حم  و نق  میان منان
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 شروع  لیست 

 شروع:  مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیسد ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فص  -10-12

A)  ی مربوطه و هس از تایید حضور در مسابقه. برای مرح ه مقدماتی، در   سه فنی هیش از مسابقه 

B)   مربوطه اعتراضهرگونه  نتیاه  اعالم و قب ار نتای  رسمی مرح ه به دنبا  انتش،فوراً  برای مراح  دییر ، 

ها، گوینده  هایی از آن در اختیار مسئولن تیمشود؛ و كیی و تاب وی رسمی اعالنات مسابقه منتشر   IFSCساید  آماده شده و در هر حالد در وب 
 گیرد.قرار  هامسابقه و رسانه 

 بالاستفاده -11-12

شدن قرنطینه، در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنیام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود،  موفق نشود كه تا زمان بسته  ایدهندهاگر مسابقه -12-12
 شود.  گراری میعالمد ”DNS“با عبارت مسابقه ی مربوطه در لیسد شروع مرح ه

 هابندی و رده  مسابقهنتایج 

هر  های كیی از آن در اختیار ، در تاب وی اعالنات رسمی منتشرشده و نسخهشدهآماده IFSCتوسط  شدهحیتصرتمامی نتای  رسمی باید در قالب   -13-12
 ها قرار گیرد.، گوینده مسابقه و رسانهتیم

 برای هر دسته:  -14-12

A) :در هر مرح ه 

 شود؛ و  نتای  موقد باید* در طو  زمان برگزاری هر مرح ه نمایش داده (1

 شود.میترین زمان ممنن هس از اتمام مرح ه منتشر رسیده اسد در سریع  IFSCداور نتای  رسمی به صورت منتوب كه به تایید  (۲

B)  دهندگان بندی و نتای  هر مرح ه را برای تمام مسابقه شود كه ردهمیی ك ی منتشر  ی مربوطه، یک نتیاه هس از هایان تمام مراح  مسابقه
 و رقیس هیئد داوری برسد.   IFSCی ك ی باید به امضای داور یاه دهد، این نتنشان می

 :صعود  ام  هانی در یک رویداد در هایان هر مسابقه -15-12

A) مطابق -   ام  بندیامتیاز رده  مربوطه  دسته  هر  برتر  یدهنده( مسابقه۸۰)  هشتاد  به، باید  فردیتیمی و     امبندی  رده  یاسبه به منرور مح
داده خواهد شد،    نسانبا رتبه ی  دهندگانمسابقهكه به    زیامتیاداده شود.    -مشخص شده اسد  ( امبندی  ) امتیاز رده  3ی  ضمیمهآنچه در  
 اند. گرد شدهرو به هایین  ( رقم اعشار۲تا دو )ساوی خواهد بود كه امتیازهای م میانیین

B) برای هر  رده تیم  امتیازات ردهحاضر در مسابقه    فدراسیون عضوبندی  از اعضای دهنده( مسابقه3سه ) ام  بندی  با  مع كردن  برتر  ی 
 شود ، محاسبه می در هر دسته  فدراسیون

 مرد و زن؛ و  یدسته ها یبه طور  داگانه برا (1

 (،"یم  میت رده بندی"هر دو دسته مردان و زنان ) یبرا رده بندی ازاتیامت بیترك (۲

 شوند. بندی می مع شده ردهبندی  ام ردهها به ترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز یمت مورد این در

 هابندی ها و رده نتایج جام

 : به شر  زیر اسد  محاسبه شود كهم  هانی صعود )تنها(  ا ماموعه مسابقههر  بندی  ام برایردهباید  -16-12

A)   دهندگان به  خواهد بود و مسابقه مربوطه    هر مسابقه در  بندی  ام كسب شده  ات ردهدهنده امتیازبرای هر مسابقه  فردییک رده بندی
 شوند؛ و بندی میردهدر هر دسته مربوطه  مع شده بندی  ام ردهترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز 

B)   بندی  ام رده  اند، ماموع امتیازهایشركد كرده  دهندگانی از طر  آن در ماموعبقه برای هر فدراسیون عضو، كه مسارده بندی تیمی 
 بندی تیم م ی در هر مسابقه خواهد بود.  محاسبه شده برای رده

 شود: ورت زیر مشخص میآیند به صبه حساب می دستهدر هر  فردیبندی ی ردهدر محاسبه  هكتعداد نتایای  ثركحدا -17-12
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i. تمام نتای ؛ ،باشد شده برگزار ترمكمسابقات   ایرویداد  (5هن  ) كهدرصورتی 

ii. ای دهندهاگر مسابقه  .شود منرورباید    ،مسابقه (1) کی  با حر   مسابقاتشده باشد، نتای    برگزار  تریا بیش  مسابقه (۶كه شش )هنیامی

 دهنده باید حر  شود، وشده شركد كرده باشد، بدترین نتیاه مسابقه اسبهمححداكثر نتای  بیشتری از تعداد مسابقات در تعداد 

بندی  ام ینسیان با تعداد امتیازات رده بادر كسیب مقام او    دهندهیا هند مسیابقه دو  ،مرتبط مسیابقات  یرویداد از ماموعهآخرین  هس ازاگر  
 به صورت زیر برطر  خواهد شد: ین تساویا ،شدند  یمساو هم

 دهندگان مساوی، و اگر این مقایسه نتواند تساوی را برطر  كند:ی عم نرد دو به دوی مسابقهبا مقایسه (1

های او  آغاز شیده، سییس تعداد ها را دارد، كه از تعداد رتبهترین تعداد از بهترین رتبهای كه بیشدهندهبا مشیخص كردن مسیابقه (۲

 و به همین صورت.های دوم رتبه

 بالاستفاده -18-12

 ها و جوایز مدال

 شود:می ی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگزار  هانی، برای هر دسته در هایان هر مسابقه  ام -19-12

A) های اهدای مدا :تمامی مراسم 

 شوند؛ می ی نهایی مرتبط برگزار در همان روز مرح ه (1

 ، خواهند داشد ها مطابقد این مراسم IOCبا تشریفات  (۲

 ها:آنكه در 

B) های طال، نقره و برنز اهدا شود. به منرور  به ترتیب مدا در رده بندی ك ی برای مسابقه  دهندگان رتبه او  و دوم و سوم،  باید به مسابقه
 باشند، هندین مدا  اهدا خواهد شد.  ی مساوی داشتهدهندگان رتبه ا تناب از تردید، در صورتی كه مسابقه

C)  ه،  ایزه مسابقه اهدا شود. باید به نفر او  از هر دست 

D)   رقیسهئدیهباید  وایز نقدی اهدا شود كه مقدار آن مطابق با میزان تعیین شده توسط  IFSC    یا هر مقدار بیشتری كه توسط(IFSC    و
دگان مساوی دهنهای مساوی، مسابقهمیزبان مسابقات به توافق رسیده باشد( خواهد بود. به منرور ا تناب از تردید، در صورت و ود رتبه

 های مساوی را كسب كنند. باید میانیین  ایزه نقدی رتبه

 ی مربوطه در مراسم شركد كند.دهندهای به  ای مسابقه تواند ا ازه دهد نمایندهی فنی میدر شرایط خا ، نماینده

 :مسابقاتاز هر ماموعه  رویداددر هایان آخرین  -20-12

A)  (انفرادی ام بندی دهنده رتبه او  در ردهمثا  مسابقهعنوانبه. )در هر دسته  ایزه اهدا شودمسابقات باید به برنده ك ی ماموعه 

B) بندی  ام باید لو  اهدا شود.دهندگان رتبه دوم و سوم در ردهبه مسابقه 

C)  ك یبندی تیم م ی امتیاز رده بهترینكه  فدراسیون عضوباید به (overall) مسابقات كسب كرده اسد،  ایزه اهدا شود. ماموع دررا 

 ها مراسم

باید در افتتاحیه شركد نماید. تخطی از این قانون  ا ازه داده باشدغیراز مواردی كه رقیس هیئد داوری  به  -21-12 ، حداق  ینی از اعضای هر تیم 
 كند.مرتبط را برای هر فص  تعیین می ی مادیحداق  مقدار  ریمه  IFSCكند. فدراسیون عضو را مشمو   ریمه مادی می

 برگزار شود: رویداد مراسم اهدای  وایزی كه باید توسط میزبان  -22-12

A)  خواهد بود؛ و هر مسابقه هس از هایان مراح  نهایی 

B)   با تشریفاتIOC    ز اهدای  وای   مراسم ها مطابقد خواهد داشد. هخش سرود م ی و مراسم برافراشته كردن هرهم برای  این مراسمبرای  
  ام  هانی ا باری اسد. 

 بالاستفاده. -23-12
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 افزایی ضدتوان 

 ای تدارک ببیند: افزایی را به گونه های ضدتوانمیزبان مسابقات باید آزمایش -24-12

A) افزایی  افزایی و سیاسد ضدتوانتوانالم  ی آن كشور، كد  هانی ضدكه مطابق با قوانین م ی حاكم بر ورزش بینIFSC    و روند و قوانین
 د؛ انضباطی باش

B)  گرفته شودزیر نفرات حداق  از : 

 كالس ورزشی آزاد؛ و  او  هر دسته ( نفرات 1

( تااوز ننند،  ۶های كالس ورزشی مع ولین از شش )( نفرات او  در هر دسته كالس ورزشی مع ولین، با این شرط كه تعداد دسته۲
 شوند. برای اناام آزمایش به صورت تصادفی از لیسد برندگان انتخاب می دهندگانمسابقه



 64  ۲.۰.1 نسخه - ۲۰۲۲قوانین   صعودهای ورزشی كمیته ، نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون كوه

 

 

 مسابقات قهرمانی جهان -13

 قررات عمومی م

1-13- IFSC   را سازماندهی كند هان  یقهرمان مسابقات یبرگزارباید برای : 

A)   ،های هر یک از گرایش  برایبرای كالس ورزشی آزادBoulder ،Lead و سرعد(“ قهرمانی  هان صعود”IFSC  ؛ و) 

B) ،تنها در گرایش  برای برای هر كالس ورزشی مع ولینLead (“قهرمانی  هان مع ولین”IFSC ) 

 .IFSCی نامههای فرد مطابق اساس هر دو سا  یک بار و آن هم در سا 

A1قهرمانی  هان:  مسابقه هر ی13ی 

A)  ؛ را شام  شود زنو  مرد  دهندگانمسابقه دسته  باید هر دو 

B)   ( فدراسیون عضو مخت ف در آن كالس ۴دهنده از حداق  ههار )( مسابقه۶های ورزشی را تنها در صورت شام  شود كه حداق  شش )كالسباید
 نام شده باشند. ثبد

C) ساماندهی شوندهای زیر باید* در حداكثر مدت زمان : 

 ؛ ( روز3) گردند، در سه برگزار می  گرایشكالس ورزشی یا  (1) یکمسابقات در  كهدرصورتی (1

 ( روز؛ 5هن  )در ، گردند برگزار می  گرایشكالس ورزشی یا  (۲دو )مسابقات در  كهدرصورتی (۲

 . ( روز۹نه ) در ،گردندبرگزار می  گرایشكالس ورزشی یا  (3سه ) مسابقات در كهدرصورتی (3

2-13- IFSC  های( قهرمانی  هان، یک فرم اطالعات منتشر نماید كه:باید برای هر مسابقه( 

A)  ،ی مربوطه صورت گیردروز مسابقه نیاز نخست  شیروز ه 3۰حداكثر تا انتشار آن باید ، برای رویدادهای شام  مسابقات در كالس ورزشی آزاد ، 

B) ی مربوطه صورت گیرد، روز مسابقه  نیاز نخست شیروز ه ۶۰حداكثر تا باید  برای رویدادهای شام  مسابقات در هر كالس مع ولین، انتشار آن 

 در هر حالد موارد زیر باید در آن مشخص باشد:  

 ( مح  برگزاری و تاریخ رویداد؛1

 نام برای رویداد؛زمانی ثبد( مه د۲

 (  دو  زمانی مسابقه. 3

 اختتامیه.( الزامات حضور برای هرگونه افتتاحیه و/یا ۴

 هانام تیم ثبت

 شود:شایستیی حضور در هر قهرمانی  هان به موارد زیر محدود می  -3-13

A) الم  ی معتبر دارند؛ وی بینسا  سن داشته و یک هروانه  1۶دهندگانی كه در سا  رویداد حداق  الف( مسابقه 

B)  الم  ی معتبر. ی بینمسئولین رسمی تیم دارای هروانه 

A3نام كنند:های زیر ثبدتیم وا د شرایط را در تعداد و منصباعضای توانند عضو میهای فدراسیون( 13ی 

A)  تیمرسمی مسئولن: 

 تیم؛ سرهرسد( 1) کی (1

 ( مربی به ازای هر گرایش؛۲دو ) (۲

 دشدهییتأهزشنی یا هیراهزشنی   كاركنان( ۲دو ) (3

 ثبد نام كرده اسد ورزشی مع ولبن یكه در كالس های دهنده ا هر مسابقه( دستیار ورزشنار یا راهنمای بینایی 1یک) (۴
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B) دهندگان:مسابقه 

 اسد؛كه قهرمان شده ایدستههر قهرمان حا  حاضر  هان )بزرگسالن( در  (1

 ی مسابقه،بیشتر برای هر دسته دهنده( مسابقه5هن  ) (۲

روز اگر مسیابقه محدود به كالس ورزشیی آزاد باشید، صیورت   15روز هیش از نخسیتین روز مسیابقه یا حداكثر   ۴۲ حداكثر تانام باید ثبد تاریخ
 گیرد. 

نرر  توانند تحد شرایط خا  از برخی اعضای تیم صر های عضو میروز هیش از نخستین روز مسابقه، فدراسیون 5هس از این تاریخ و تا  
ی  ی  اییزین شییده الف( در همان دسییته دهندهها كنند، با این شییرط كه هر مسییابقهتیم  اییزین آنكرده و اعضییای  دیدی را برای 

 شته باشد. نام شود و ب( در صورت كاربرد، یک وضعید كالس ورزشی تایید شده برای آن دسته دای صر  نرر شده ثبددهندهمسابقه

 منتشر خواهد شد، به طوری كه: IFSCساید سته، در وب نام شده در هر ددهندگان ثبدلیستی غیر رسمی از مسابقه  -4-13

A)  ،اناام گیرد؛ نامثبد  خیروز هس از تار کی حداكثر تا برای كالس ورزشی آزاد 

B) نام صورت گیرد،برای هر كالس ورزشی مع ولین، حداكثر تا یک هفته هس از تاریخ ثبد 

 ه تغییر را منعنس كند.شود تا هرگونو  لیسد منتشر شده بعد از آن روز به روزرسانی می 

 روند مسابقه

مربوطه از بخش   فص  مطابق آنچه دردر رویداد قهرمانی  هان باید  مشخص شده باشد، قالب هر مسابقه  IFSCغیراز قالب دییری كه توسط به  -5-13
 : ، باشدو به صورت زیر اصال  شده اسد شدهدوم این قوانین تعریف 

A) Boulder 

 بدون تغییر 

B) Lead 

 بدون تغییر 

C) رعد س 

 بدون تغییر 

D) Lead  وBoulder 

  فص همانطور كه در   ییو نهانهایی  نیمه  مرح ه  شود )شام  هر دو  یبرگزار م  Boulder & Lead  یبیمسابقه ترك  کیكه    صورتیدر    (1
تع ق    مسابقه قرار دارند،  نیدر ا  3و    ۲،  1  یكه در رتبه ها  یبه شركد كنندگان  نیشده اسد(، مدا  ها و عناو  نییتع  نیقوان  نیا  11
 شود. می منتشر رده بندی ك ی کیو  گیردمی

از    Leadو    Boulder  ی بیترك  رده بندی  کیشود،    ی برگزار نم  یبیدر رشته ترك  Leadو    Boulder  ی بیمسابقه ترك  چیكه ه  یدر موارد (۲
بندی  امتیازات رده)  3  مه یمطابق ضم رده بندی  ازاتیشود و امت  یمحاسبه م  Leadو    Boulder  ی مسابقات در رشته ها  ك ی  یبند  رده

محاسبه    Leadو    Boulderهر شركد كننده در هر دو رشته    یبرا  ازاتی. ماموع امت یاز نتا  یماموعه ا  ر ه  یبرا  شود.  یم  نییتع   ام(
 شوند.  یمرده بندی منتشر شده  رده بندیاعطا شده و  ازاتیاز ماموع امت ینزول  بیرقبا به ترت نیشود و ا یم

 در شرایط خا :  -6-13

A)  تواند: رقیس هیئد داوری می 

نهایی را( به تع یق درآورده و از سر گیرد، یا متوقف كرده  یای از مسابقه را )و در مورد مسابقات سرعد هر دوری از مرح ههر مرح ه (1
 و دوباره آغاز كند؛ یا

 ی نهایی(  یک مسابقه را حر  كند.نهایی یا نهایی )و در مورد مسابقات سرعد هر دوری از مرح هینی از مراح  نیمه  (۲

B) تواند مسابقه را لغو كند، وی فنی مینماینده 

 تواند مورد اعتراض قرار گیرد. نمی در هر مورد، تصمیم گرفته شده 
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 در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود:  اعضای تیمحضور تمام  -7-13

A) نام نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا  دهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبدبا حضور حداق  یک مسئو  تیم )یا یک مسابقه 

B)  ( با ارسا  هیامک یا ..اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و .)مانند  شرایط خا تنها درEmail ی فنی،به نماینده 

، صورت  اسد منتشر شده    IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط  در هر حالد، تایید حضور در مسابقه باید در تاریخ)ها( و زمان)های( تعیین
 د. ای كه حضورش در مسابقه تایید نشود از لیسد شروع مرتبط حر  خواهد شدهندهگیرد. مسابقه

 های شروع لیست 

 :های شروعمربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیسد ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فص  -8-13

A)  ی مربوطه و هس از تایید شركد در مسابقهبرای مرح ه مقدماتی، در   سه فنی هیش از مسابقه ، 

B)  مربوطه اعتراض نتیاه هرگونه اعالم و  قب مرح ه  و به دنبا  انتشار نتای  رسمیفوراً برای مراح  دییر ، 

ها، گوینده  هایی از آن در اختیار مسئولن تیمشود؛ و كیی و تاب وی رسمی اعالنات مسابقه منتشر   IFSCساید  آماده شده و در هر حالد در وب 
 گیرد.قرار  هامسابقه و رسانه 

 بالاستفاده. -9-13

شدن قرنطینه، در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنیام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود،  موفق نشود كه تا زمان بسته  ایدهندهاگر مسابقه -10-13
 شود.  گراری میعالمد ”DNS“ی مربوطه با عبارت در لیسد شروع مرح ه

 هابندینتایج و رده 

های كیی از آن در اختیار  ، در تاب وی اعالنات رسمی منتشرشده و نسخهشدهآماده  IFSCتوسط    شدهحیتصرتمامی نتای  رسمی باید در قالب   -11-13
 ها قرار گیرد. ها، گوینده مسابقه و رسانهسرهرستان تیم 

 برای هر دسته:  -12-13

A) :در هر مرح ه 

 شود؛ و  نتای  موقد باید* در طو  زمان برگزاری هر مرح ه نمایش داده (1

 شود.میترین زمان ممنن هس از اتمام مرح ه منتشر رسیده اسد در سریع  IFSCداور نتای  رسمی به صورت منتوب كه به تایید  (۲

B)  مسابقه مراح   تمام  هایان  از  نتیاه هس  یک  مربوطه،  منتشر  ی  ك ی  ردهمیی  كه  تمام  شود  برای  را  مرح ه  هر  نتای   و  نهایی  بندی 
 و رقیس هیئد داوری برسد.   IFSCی ك ی باید به امضای داور این نتیاهدهد، دهندگان نشان می مسابقه

 : و سرعد Boulder ،Lead قهرمانی  هان هایان هر مسابقات هس از -13-13

A)  مطابق آنچه در -  بندیامتیاز رده  مربوطه  دسته  هر  برتر  دهنده( مسابقه۸۰)  هشتاد   بهبندی تیم م ی، باید  ی یک ردهبه منرور محاسبه
داده خواهد شد،    نسانبا رتبه ی  دهندگانمسابقه كه به    زیامتیا  داده شود.   -مشخص شده اسد  بندی  ام(  )امتیازات رده  3ی  ضمیمه
 اند. گرد شدهبه هایین  ( رقم اعشار۲تا دو )امتیازهای مساوی خواهد بود كه  میانیین

B) ون  فدراسیدهنده برتر    ( مسابقه3سه )بندی  با  مع كردن امتیازات رده  قهرمانیبرای فدراسیون عضو حاضر در    باید  بندی تیم م یرده
 شوند. بندی میها به ترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز  مع شده ردهشود و تیم، محاسبه    در هر دسته عضو

 ها و جوایز مدال

 شود: می ی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگزار هر دسته  برایدر هایان هر مسابقه قهرمانی  هان،  -14-13

A) های اهدای مدا :تمامی مراسم 

 شوند؛ می ی نهایی مرتبط برگزار مرح هدر همان روز  (1

 ، خواهند داشد ها مطابقد این مراسم IOCبا تشریفات  (۲
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 ها:كه در آن

B) های طال، نقره و برنز اهدا شود. ، به ترتیب مدا در رده بندی ك ی مسابقه دهندگان رتبه او  و دوم و سومباید به مسابقه 

C)   رقیسه  هیئدمیزان تعیین شده توسط باید  وایز نقدی اهدا شود كه مقدار آن مطابق با  IFSC    یا هر مقدار بیشتری كه توسط(IFSC    و
دهندگان مساوی های مساوی، مسابقهمیزبان مسابقات به توافق رسیده باشد( خواهد بود. به منرور ا تناب از تردید، در صورت و ود رتبه

 های مساوی را كسب كنند باید میانیین  ایزه نقدی رتبه

D)  باید: در هر دسته ی او  دهندگان رتبه به مسابقه 

 داده شده؛ و ”قهرمان  هان“عنوان  (1

 ی مسابقه اهدا شود،  ایزه (۲

 ی مربوطه در مراسم شركد كند.دهندهای به  ای مسابقه تواند ا ازه دهد نمایندهی فنی میدر شرایط خا ، نماینده

 افزایی ضدتوان 

 ای تدارک ببیند كه:افزایی را به گونه ضدتوانهای میزبان مسابقات باید آزمایش -15-13

A) بر ورزش بین با قوانین م ی حاكم  و روند و قوانین    IFSCافزایی  افزایی و سیاسد ضدتوان توانالم  ی آن كشور، كد  هانی ضدمطابق 
 انضباطی باشد؛ 

B)  گرفته شود نفرات زیرحداق  از : 

 كالس ورزشی آزاد؛ و  او  هر دسته ( نفرات 1

( تااوز ننند،  ۶های كالس ورزشی مع ولین از شش )( نفرات او  در هر دسته كالس ورزشی مع ولین، با این شرط كه تعداد دسته۲
 شوند. دهندگان برای اناام آزمایش به صورت تصادفی از لیسد برندگان انتخاب میمسابقه
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 مسابقات قهرمانی جهان جوانان  -14

 قررات عمومی م

 تناوب و مدت زمان  -1-14

A) IFSC  ی خود، برای برگزاری مسابقه)مسابقات( قهرمانی  هان  وانان در هر سا  تدارک ببیند.نامهباید، مطابق اساس 

B)  هایی:هر مسابقه قهرمانی  هان  وانان باید شام  دسته 

 ؛ IFSCبرای هر گرایش مااز شده توسط  (1

 باشد؛ و  زنو  مرد دهندگانبرای هر دو مسابقه  (۲

 سنی زیر باشد:  هایبرای گروه  (3

a)  نو وانانB : سا  هیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد 15یا  1۴دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه . 

b)  نو وانانA:  سا  هیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد. 17یا  1۶دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه   

c) :اریخ برگزاری مسابقه باشد.سا  هیش از ت  1۹یا  1۸دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه   وانان   

C) ساماندهی شوندهای زیر هر مسابقه قهرمانی  هان  وانان باید* در حداكثر مدت زمان : 

 ( روز ؛ 3سه )  در ،شوندبرگزار می  گرایش (1) یکمسابقات در  كهدرصورتی (1

 ( روز؛ ۶شش )  شوند، دربرگزار می  گرایش (۲دو ) مسابقات در كهدرصورتی (۲

 ( روز؛ ۹نه )  شوند، دربرگزار می  گرایش (3سه )مسابقات در  كهدرصورتی (3

D) قهرمانی  هان  وانان،هرگونه    یبرگزار  زمان  تنریم  در به  به  دیبا  مسابقات  ویژه  شركد   هك  شود  تو ه  موضوع  نیا  طور  اثر  در 
 برسد. به حداق   تحصی ی  مشنالتشده، میزان بروز دهندگان در مسابقه در تاریخ معینمسابقه

2-14- IFSC   روز هیش از نخستین روز مسابقه، یک فرم اطالعات منتشر نماید كه موارد   3۰)های( قهرمانی  هان  وانان، حداكثر تا  باید برای هر مسابقه
 نماید:زیر را مشخص می 

A) مح  برگزاری و تاریخ رویداد؛ 

B) نام برای رویداد؛زمانی ثبدمه د 

C)  ؛مسابقه)ها( دو  زمانی 

D)  حضور برای هرگونه افتتاحیه و/یا اختتامیه الزامات 

 هانام تیم ثبت

توانند  های عضو میی قهرمانی  هان  وانان هستند. فدراسیونالم  ی وا د شرایط شركد در هر مسابقهی معتبر بیندارای هروانه   اعضای تیمتنها   -3-14
 نام كنند: های زیر ثبدتیم وا د شرایط را در تعداد و منصب اعضای

A)  تیمرسمی مسئولن: 

 تیم؛ سرهرسد( 1) کی (1

 ( مربی به ازای هر گرایش؛3) سه (۲

 .دشدهییتأهزشنی یا هیراهزشنی  كاركنان( 3) سه (3

B) دهندگان:مسابقه 

 ؛ وسداهر قهرمان حا  حاضر  هان  وانان، در گرایشی كه قهرمان شده (1

 ی مسابقه،بیشتر برای هر دسته دهنده( مسابقه3سه ) (۲
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 روز هیش از نخستین روز مسابقه صورت گیرد. 15 حداكثر تااید نام بثبد تاریخ

 روند مسابقه

 ی باشد كه در فص  اگونه هماندر رویداد قهرمانی  هان  وانان باید  مشخص شده باشد، قالب هر مسابقه IFSCغیراز قالب دییری كه توسط به  -4-14
 شده اسد:   و به صورت زیر اصال  شدهمربوطه از بخش دوم این قوانین تعریف

A) Boulder 

 شوند. ها تقسیم میكشی بین گروهدهندگان با قرعه ( گروه شروع و ود داشته باشد، مسابقه ۲اگر دو )( 1      

B) Lead 

 شوند. ها تقسیم میكشی بین گروهدهندگان با قرعه ( گروه شروع و ود داشته باشد، مسابقه ۲اگر دو )( 1          

C)  سرعد 

 تغییربدون              

D) Boulder  وLead 

 فص  همانطور كه در    ییو نهانهایی  نیمه   مرح ه  شود )شام  هر دو  یبرگزار م  Leadو    Boulder  یبیتركمسابقه    کیكه    صورتیدر    (1
تع ق  مسابقه قرار دارند،   نیدر ا  3و    ۲،  1  یكه در رتبه ها  یبه شركد كنندگان  نیشده اسد(، مدا  ها و عناو  نییتع  نیقوان  نیا  11
 شود. می منتشر رده بندی ك ی کیو  گیردمی

  Leadو    Boulder  یبیرده بندی ترك  کیشود،    یبرگزار نم  یبیدر رشته ترك  Leadو    Boulder  یبیمسابقه ترك  چیكه ه  یدر موارد (۲
امتیازات  )  3  مهیمطابق ضمرده بندی    ازاتیشود و امت  یمحاسبه م   Leadو    Boulder  یمسابقات در رشته ها  ك ی  یبند  ردهاز  
و    Boulderهر شركد كننده در هر دو رشته    یبرا  ازاتی. ماموع امت یاز نتا  یماموعه ا  ره  یشود. برا  یم  نیی تع   ام(بندی  رده

Lead شوند.  یمرده بندی اعطا شده و رده بندی منتشر شده  ازاتیاز ماموع امت ینزول  بیرقبا به ترت نیشود و ا یمحاسبه م 

 در شرایط خا :  -5-14

A)  تواند: رقیس هیئد داوری می 

ی نهایی را( به تع یق درآورده و از سر گیرد، یا متوقف  ای از مسابقه را )و در مورد مسابقات سرعد هر دوری از مرح ههر مرح ه (1
 كرده و دوباره آغاز كند؛ یا 

 ی نهایی( مسابقه را حر  كند. نهایی یا نهایی )و در مورد مسابقات سرعد هر دوری از مرح هینی از مراح  نیمه  (۲

B) تواند مسابقه را لغو كند، وی فنی مینماینده 

 تواند مورد اعتراض قرار گیرد.  در هر مورد، تصمیم گرفته شده نمی 

 در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود:  اعضای تیمحضور تمام  -6-14

A) نام نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا  دهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبدبا حضور حداق  یک مسئو  تیم )یا یک مسابقه 

B)  ( با ارسا  هیامک یا اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ...)مانند  شرایط خا تنها درEmail ی فنی،به نماینده 

، صورت  اسد منتشر شده    IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط  در هر حالد، تایید حضور در مسابقه باید در تاریخ)ها( و زمان)های( تعیین
 شد. ای كه حضورش در مسابقه تایید نشود از لیسد شروع مرتبط حر  خواهد دهندهگیرد. هر مسابقه 

 شروع  لیست 

 شود. میمنتشر   IFSCساید نام در وبنام شده در هر دسته، حداكثر تا روز هس از تاریخ ثبددهندگان ثبدلیستی از مسابقه -7-14

 :شروعهای مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیسد ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فص  -8-14

A)  ی مربوطه و هس از تایید شركد در مسابقه. برای مرح ه مقدماتی، در   سه فنی هیش از مسابقه 
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B)  ًبه دنبا  انتشار نتای  رسمی و مرح ه قب  و اعالم نتیاه هرگونه اعتراض مربوطه، برای مراح  دییر فورا 

ها، گوینده  هایی از آن در اختیار مسئولن تیمشود؛ و كیی  و تاب وی رسمی اعالنات مسابقه منتشر  IFSCساید  آماده شده و در هر حالد در وب 
 گیرد.قرار  هامسابقه و رسانه 

 بالاستفاده. -9-14

شدن قرنطینه، در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنیام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود،  ای موفق نشود تا زمان بستهدهندهاگر مسابقه -10-14
 شود.  گراری میعالمد ”DNS“ی مربوطه با عبارت سمی مرح هدهنده در لیسد شروع رمسابقه

 هابندینتایج و رده 

های كیی از آن در اختیار  ، در تاب وی اعالنات رسمی منتشرشده و نسخهشدهآماده  IFSCتوسط    شدهحیتصرتمامی نتای  رسمی باید در قالب   -11-14
 ها قرار گیرد. ها، گوینده مسابقه و رسانهسرهرستان تیم 

 هر دسته:  برای -12-14

A) :در هر مرح ه 

 شود؛ و  نتای  موقد باید* در طو  زمان برگزاری هر مرح ه نمایش داده (1

 شود.میترین زمان ممنن هس از اتمام مرح ه منتشر رسیده اسد در سریع  IFSCداور نتای  رسمی به صورت منتوب كه به تایید  (۲

B)  مسابقه مراح   تمام  هایان  از  نتیاه هس  یک  مربوطه،  می  ك ی  ردهمینتشر  ی  كه  تمام  شود  برای  را  مرح ه  هر  نتای   و  نهایی  بندی 
 و رقیس هیئد داوری برسد.   IFSCی ك ی باید به امضای داور دهد، این نتیاهدهندگان نشان می مسابقه

 ی قهرمانی  هان  وانان: در هایان هر مسابقه -13-14

A)  3ی ضمیمهمطابق آنچه در - بندیدسته امتیاز رده هر برتر دهندهبقه ( مسا۸۰) هشتاد بهبندی تیم م ی، باید ی یک ردهبه منرور محاسبه 
امتیازهای   داده خواهد شد، میانیین  نسانبا رتبه ی  دهندگانمسابقه كه به    زیامتیاداده شود.    -مشخص شده اسد  بندی  ام()امتیازات رده

 اند. گرد شدهبه هایین ( رقم اعشار ۲تا دو )مساوی خواهد بود كه 

B) ها به ترتیب  شود و تیم ، محاسبه  تیم در هر دسته   فردیی برتر  دهنده( مسابقه3سه )بندی   مع كردن امتیازات رده  باید با  بندی تیم م یرده
 شوند. بندی مینزولی مقدار نهایی امتیاز  مع شده رده

 ها و جوایز مدال

 شود: می زار ی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگدر هایان هر مسابقه قهرمانی  هان  وانان، برای هر دسته  -14-14

A) های اهدای مدا :تمامی مراسم 

 شوند؛ می ی نهایی مرتبط برگزار در همان روز مرح ه (1

 ، خواهند داشد ها مطابقد این مراسم IOCبا تشریفات  (۲

 ها:كه در آن

B) طال، نقره و برنز اهدا شود.  هایدهندگان رتبه او  و دوم و سوم، به ترتیب مدا باید به مسابقه 

C)  ی او  باید:دهندگان رتبه به مسابقه 

 داده شده؛ و ”ناناقهرمان  هان  و“عنوان  (1

 ی مسابقه اهدا شود،  ایزه (۲

 ی مربوطه در مراسم شركد كند.دهندهای به  ای مسابقه تواند ا ازه دهد نمایندهی فنی میدر شرایط خا ، نماینده
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 افزایی ضدتوان 

 ای تدارک ببیند كه:افزایی را به گونه های ضدتوانابقات باید آزمایشمیزبان مس -15-14

A) بر ورزش بین با قوانین م ی حاكم  و روند و قوانین    IFSCافزایی  افزایی و سیاسد ضدتوان توانالم  ی آن كشور، كد  هانی ضدمطابق 
 انضباطی باشد؛ 

B)  ود. گرفته شی برگزار شده ( دسته۶كم شش )دسد حداق  از برندگان 
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 بالاستفاده  -15
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 الاستفاده ب -16
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 مسیر  دهیمقادیر امتیاز -۱ مهی ضم
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 بالاستفاده  -2 مهی ضم
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 بندی جام  امتیازات رده  -۳ مهی ضم

 
 

  



 77  ۲.۰.1 نسخه - ۲۰۲۲قوانین   صعودهای ورزشی كمیته ، نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون كوه

 

 

 دهندگان در رقابت/مسیر )سرعت( جفت کردن مسابقه -۴ مهی ضم

 دهندهمسابقه 1۶

 
 دهندهمسابقه ۸
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 دهندهمسابقه ۴
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 بالاستفاده  -۵ مهی ضم
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 پایان

 

 خویش را به نشانی:  اتتوانند نررتمامی عزیزان می

Office@imscf.ir  و  Dayyani@imscf.ir 

 ارسا  نمایند.  صعودهای ورزشی بخش داوری كمیته  برای

 

و هیشنهادهای خود را به منرور  نررها دسد تمامی عزیزانی را كه نقطه  این كمیته

 فشارد. نمایند، به گرمی میارسا  می قوانینارتقای سطح دانش و اصال  این 

 

 

 
 

 موفق باشید

 1۴۰1 تیر
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