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اول دفتر
انسااان از بدو خلقت همواره کناواو و جسااراوگر بوده و این کناواوی منار به پیشرفت و نوآوری شااده اساات.
عالقه به صاااعو د و باترفرن و ه چنین بهره مندی از زمان و موان و نیاز هایی که در کنار این عالقه موجب ابداع
شااایوه های جدید صاااعود مانند سااان نوردی،یخ نوردی و درای تولین

گردید.رشاااد روزافزون این ورزش و ج

عالقهمندان به اناام این ورزش در سراسر جهان،باعث شد تا با نگرش تخصصی به رشره های فوق نگریسره شود.
حضاااور و پیشرفت کمّی و کیفی ورزشکاران کشاااورمان در تمامی ابعادن منوه به رعایت نظ و انظ اه اداری و
اجرماعی و ه چنین رعایت اصول فنّی و تشویالتی این رشرههای مفرّح و مهیج میباشد.
نگاه به آینده ،ما را برآن میدارد تاد ست از تالش و کو شش برندا شره و با به کارگیری تمامینیروهای بالقوّهای که
در سطح کشور برای اعرالی نام ایران میکوشند ،در راه رشد و شووفایی اسرعدادهای ک نظیری که در میان جوانان این
مرز و بوم وجود دارد ،فعّالیت خود را دوچندان نمایی .
رقابت در ضمیر انسان نهفره است و همواره در عرصههای مخرلف زندگی بروز مینماید .امّا آنچه که رقابت را سال
و سازنده مینماید ،قانونمداری و ان سانمداری در آن ا ست .آنجا که ان سان رقابت را بدون ضوابط و مقرّرات در زندگی
خود اعمال نماید ،دچار بخل و حساااد گردیده و دیگر از عملکرد خود رضاااایتمند نخواهد بود .وجه تمایز یخنوردی و
درایتولین

با دیگر رشاارههای ساان نوردی یا کوهنوردی ،وجود رقابت در ذات آن اساات .همین خصاالت و توحّه به

سامانهمند نمودن و قانونمند نمودن این رقابت ذاتی و هدایت منظّ و سازمانمند انرژی جوانانی که به این ر شره روی
میآورند ،از اصول خدشهناپ یری است که لزوم تدوین شیوهنامههایی اینچنین را بیشازپیش نمایان میسازد.
ماموعهای را که پیش رو دارید قوانین یخنوردی  ۲۰۱۹بوده و حاصل تالش جمعی بسیاری از ه کاران گرامی در کمیره
مسابقات و لی

فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی در طی تاریخ فعّالیت این کمیره میباشد .امیداست با حمایت

همهجان هی تمامیمسئوتن ذیربط و تالش تمامی دلسوزان این رشره ،شاهد کسب افرخارات بزرگ در سطح آسیا و
جهان باشی  .انشاءاهلل.

مهدي داورپور
تهران
خرداد ۱۳۹۸
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 -۱کمیتهي مسابقات یخنوردي UIAA
 -1-1مقدمه
 -۱-۱-۱کمیرهی  UIAAرقابتهای یخنوردی یوی از بخشهای تشویلدهندهی اتحادیه بینالمللی انامنهای کوه-
نوردی ) )des Associations d'Alpinismeاست .کمیرهی  UIAAمسئول اداره و توسعهی تمامی جن ههای
ورزش مسابقات یخنوردی بینالمللی است.
 -۱-۱-۲همانگونه که در بخش  ۲-۱به تفصیل آمده است؛ مسئولیت تمامی مسابقات بینالمللی یخنوردی بر عهدهی
کمیرهی  UIAAاست ،به همین دلیل ،نهاد مسئول رسیدگی به امور زیر است.
الف) دریافت تمامی درخواستهای فدراسیونهای عضو  UIAAبه منظور برگزاری مسابقات بین المللی؛
) تأیید درخواستهایی که ه به نفع این رشرهی ورزشی است و ه از نظر سازمانی و مالی قابل ارزیابی
مداوم باشد؛
ج) نظارت بر تمامی جوانب فنی و موارد دیگر این رشرهی ورزشی
تمامی مسابقات مورد تأیید  UIAAباید دقیقاً مطابق قوانین و مقررات حاک بر چنین مسابقاتی سازماندهی و برگزار
شود.
 -1-2مسابقات
 -۱-۲-۱فقط اعضای ( UIAAیا سازمانهایی که کمیرهی  UIAAبه طور خاص به رسمیت شناخره است) ماازند تا
برگزاری مسابقات تأییدشده  UIAAرا درخواست کنند.
 -۱-۲-۲فقط اعضای  UIAAماازند تا درخواست کنند مسابقهدهندگانشان به چنین مسابقاتی وارد شوند.
 -۱-۲-3از جمله مسابقات بینالمللی یخنوردی که نیازمند تصویب ویژهی کمیرهی  UIAAمیباشند ،به قرار زیر است:
الف) ماموعه مسابقات جام جهانی هر سال
) مسابقات قهرمانی جهان
ج) مسابقات قهرمانی جهان گرایش Combined

د) مسابقات قهرمانی قاره
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ه) مسابقات جام قارهای
و) مسابقات بینالمللی جوانان
ز) مسابقات بینالمللی MASTER
ح) مسابقات بینالمللی CHALENGER

 -1-3تشکیالت کمیتهی UI AA
 -۱-3-۱کمیرهی  UIAAمسئول مسرقی ماامع عمومی  UIAAاست UIAA .توسط کمیرهی بینالمللی المپیک به
عنوان یک نهاد یا فدراسیون بینالمللی به رسمیت شناخره شده است .همچنین عضوی از Sport Accord

(انامن عمومی فدراسیونهای ورزشهای بینالمللی) است.
 -۱-3-۲مسئوتن رسمی مسابقات بینالمللی :کمیرهی  ،UIAAاز این حق برخوردار است که مسئولین زیر را در هر
مسابقهی مورد تأیید خود ،به صورت رسمی انرصا کند.
الف) رئیس هیئت داوری :اخریار کامل فضای مسابقه را بر عهده دارد؛ یعنی از لحظهای که مسابقهدهندگان
و سایرین وارد منطقهی قرنطینه شده تا هنگامی که از منطقهی مسابقه ،مقابل دیواره ،خارج شده و به
بخش عمومی فضای مسابقه باز میگردند؛ این حوزهی اخریارات ،فعالیت خ رنگاران و سایر مسئوتنی
که توسااط برگزارکننده مسااابقات معرفی میشااود را نیز شااامل میشااود .رئیس هیئت داوری اخریار
همهجان هی م سابقه در حال برگزاری را بر عهده دارد و همهی جل سههای م سئوتن کمیرهی UIAA

را سرپر سری میکند .به عالوه ،او سرپر سری تمامی جل سات فنی و سازماندهی را که با برگزارکننده
مسااابقات ،مساائوتن تی ها ،مسااابقهدهندگان و غیره تشااویل میشااود را بر عهده دارد .رئیس هیئت
داوری ملزم است گزارشی تف صیلی را دربارهی مسابقه و هر یک از داوران کارورز حاضر در مسابقه که
مراحل پایانی دوره آموزشی داوری بینالمللی خود را میگ راند ،ارائه دهد.
) داور ردهبند :داور بینالمللی اسااات که کمیرهی  UIAAوی را برای کمک به رئیس هیئت داوری در
تمام زمینههای داوری یک مسابقه ،منصو مینماید .داوران مسیر ،داور ردهبند را همراهی میکنند.
ج) سرطراح :مدیریت تی طراحی م سیر را بر عهده دارد .سرطراح داور ردهبند ،داور م سیر و رئیس هیئت
داوری را با مشاورههای خود بهرمند میسازد.
د) داوران مسیر :در مواقعی که دقیقاً توسط کمیرهی  UIAAمنصو نمیشوند (برای مثال داوران کارورز)
نهاد یا فدراساایون ملی /برگزارکننده باید داور مساایر را برای هر مساایر مسااابقه انرخا کند .معموتً
داوران م سیر باید دارای مدرک بینالمللی یا ملی با شد .آنها باید اطالعات کاملی از قوانین و مقررات
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فنی حاک بر م سابقات مورد تأیید کمیرهی  UIAAدا شره و به وظایف شان آگاه با شند و م سرقیماً زیر
نظر داور ردهبند فعالیت کنند.
ه) طراح کارورز :که دورههای طراحی بینالمللی  ICCICرا با موفقیت گ رانده اساات اما بیش از یک سااال
ا ست که در هیچ م سابقه بینالمللی یا ملی یخنوردی مورد تأیید کمیرهی  UIAAفعالیت نورده ا ست
یا دروس طراحی را بدون کارورزی گ رانده است.
و) طراح مساایر :طراح مس ایر در سااطح ملی که دوره طراحی مساایر بینالمللی را تومیل نورده و توسااط
برگزار کننده برای کار زیر نظر سرطراح منصو شده است.
ز) هیئت داوران م سابقه :هیئت داوران م سابقه شامل تمامی افراد فوقال کر در ( -۲-3-۱الف) تا -۲-3-۱
(و) است.
نوره :مسئوتن منصو شده توسط کمیرهی  - UIAAبند ( ۲-3-۱الف)( )(ج)(د) بات  -مطابق با قوانین و
هماهنگیهای صورتگرفرهی موردی کمیرهی  UIAAبا برگزارکنندگان یک رویداد ،مسرحق دریافت
هزینهی سفر ،اقامت و دسرمزد هسرند .رئیس هیئت داوری و حداقل یک داور ردهبند باید از غیر کشور
میزبان باشند .حداقل تعداد داور ردهبند برابر با حداکثر تعداد مسیرها در هر روزی از مسابقه است.
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 -2فدراسیونهاي عضو
 -2-1مسئولیتهای فدراسیونهای عضو و اعضای تیم
 -۲-۱-۱نهادها و فدراسیونهای ملی عضو  ،UIAAتمامی برگزارکنندگان مسابقات و افرادی که در یک مسابقه مورد
تأیید  ،UIAAخواه این افراد به طور مسرقی با کمیرهی  UIAAهمواری داشره باشند یا در همواری با نهاد یا
فدراسیون ملی یا برگزارکنندهی مسابقات هسرند ،موظفند به مسئولیتهای زیر پایبند باشند:
الف) پ یرش بیقید و شره این نوره که ارتقاء ،توسعه و ادارهی ورزش مسابقات بینالمللی یخنوردی تحت
نظارت انحصاری کمیرهی  UIAAاست.
) اطمینان از اینوه ،هیچگونه قرارداد مالی یا توافق دیگری که ممون ا ست با منافع کمیرهی  UIAAدر
تضاد باشد با هیچ سازمانی (مانند تلویزیون ،حامیان مالی مسابقات و غیره) بدون دریافت موافقت اولیه
کر ی  UIAAمنعقد نگردد.
ج) در همه حال پیشاانهادات و توافقات کمیرهی  UIAAپیرامون هر تصاامیمی که ممون اساات با بهررین
منافع این ورزش در تضاد باشد را مد نظر قرار دهد.
 -۲-۱-۲کمیرهی  UIAAبه طور کامل به اسرقالل نهاد یا فدراسیونهای عضو در زمینه فعالیتهای داخلیشان احررام
میگ ارد.
 -2-2مسئولیت فدراسیونهای عضو
 -۲-۲-۱این از مسئولیتهای نهادها یا فدراسیونهای عضو است تا اطمینان حاصل نمایند که اعضایشان عهدهدار موارد
زیر هسرند:
الف) مدیریت ،ترویج و توسعه فعاتنه این ورزش در کشور خود و حمایت مقردرانه از اصول منشور المپیک،
قوانین م ارزه با دوپین

 ،WADAو قوانین و مقررات حاک بر مسابقات بینالمللی یخنوردی ؛

) درک ،اطاعت و حمایت از قوانین و مقررات این ورزش و ترویج آن و اطمینان از اینوه مسابقهدهندگان
و مسئوتن تحت پوشش ،اصول پسندیده و ممراز ورزش جوانمردانه را رعایت میکنند؛
ج) کو شش م سرمر و فعاتنه علیه ا سرفاده م سابقهدهندگان و م سئوتن ر سمی ک شور مر وع شان از مواد
مخدر و یا هر ماده ممنوعهی دیگر؛
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د) جلوگیری از هر شیوه یا تمرینی که اموان بروز خطری را برای سالمری م سابقهدهندگان و یا پی شرفت
جسمانی آنها به وجود آورد؛
ه) تعهد به این نوره که ماموعه عوامل ورزشی کشورشان ،در مقابل هرگونه دسرواری و فریب در قوانین
و مقررات که مناهر به سود یا منفعری برای مسابقهدهندگان و یا مسئوتن تی های آنها شود ،مقاومت
نموده و از آن جلوگیری به عمل آورند؛
و) اطمینان از اینوه م سابقهدهندگان و م سئوتن ر سمی ک شور شان ،همواره و در همهجا با احررام کامل با
تمامی مسابقهدهندگان ،مقامات رسمی و دیگر عوامل مرت ط با فعالیتهای ورزشی ،رفرار نمایند.
 -۲-۲-۲این از وظایف مسئوتن رسمی تی ها و مسابقهدهندگان است ،تا از تمامی جزییات مربوه به مسابقه اطالع
حاصل نمایند.
 -2-3شایستگی ورود یک تیم
 -۲-3-۱هر فدراسیون عضو  UIAAدر صورت رعایت شرایط زیر مااز به اعزام یک تی از مسابقهدهندگان مرد و زن به
مسابقات میباشد:
الف) اینکه آنها باید مطیع مقررات حاک بر انرخا و ث تنام مسابقهدهندگان باشند؛
) اینکه آنها ن اید از قوانین حاک بر تعهدات مالی خود نس ت به  UIAAکوتاهی نمایند؛
ج) اینکه آنها ن اید نسا ت به هرگونه تصاامی یا اقدام مرعاقب که بر اساااس آییننامه انضا اطی UIAA

گرفره شده است ،کوتاهی نمایند؛
د) اینکه تمامی مساااابقهدهندگان ث تنام شاااده ،دارای ماوز مساااابقات بینالمللی باشاااند یا UIAA

درخواست صدور چنین ماوزی را دریافت کرده باشد.
 -۲-3-۲اگر یک کشور بیش از یک فدراسیون عضو  UIAAداشره باشد ،فدراسیونهای مربوطه میتوانند تنها یک تی
ملی توافقی ،مرشول از مردان و زنان را باتوجه به سهمیه مااز برای این کشور به مسابقات اعزام نمایند.
 -2-4ثبتنام تیمها
 -۲-4-۱هر فدراسیون عضو موظف است تا مهلت مقرر ث تنام اعضا /مسئوتن رسمی تی در اطالعیههای مربوه به
مسابقه را ،مورد توجه قرار دهد.
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 -۲-4-۲هزینهی ث تنام اعضا /مسئوتن رسمی تی که در رویداد مورد نظر شرکت نوردهاند برعهده فدراسیون عضو
خواهد بود ،مگر اینکه  UIAAق ل از جلسهی فنی از آن مطلع شده باشد.
 -۲-4-3زمانیکه فدراسیونهای عضو ،اعضا/مسئولین رسمی تی را در مسابقات جام جهانی ،قهرماتی جهان یا قهرمانی
جوانان جهان ث تنام مینمایند ،باید اطالعات تماس (مانند جزئیات محل اقامت ،برنامه و زمانبندی رسیدن و
خروج) اعضا /مسئولین رسمی تی را ارائه دهند.
 -2-5پروانههای بینالمللی
 -۲-5-۱هر فدراسیون عضو باید اطمینان حاصل کند که هر یک از مسابقهدهندگان و مسئوتن رسمی تی خود که در
مسابقه مصو  UIAAث تنام شدهاند ،دارای پروانه بینالمللی مسابقات میباشند و یا  UIAAدرخواست صدور
چنین ماوزی را دریافت کردهاست .تنها فدراسیونهای عضو ماازند تا فرم درخواست خود را برای صدور یا
تادید پروانه بینالمللی ،ارائه نمایند.
 -۲-5-۲بهمنظور دریافت پروانه بینالمللی ،هر فدراسیون باید برای هر مسابقهدهنده و مسئولین رسمی تی خود موارد
زیر را ارائه کند:
الف) فرم تومیل شدهی درخواست رسمی؛
) پرداخت هزینهای که  UIAAبرای در یافت پروانهی جدید تعیین نموده و دریافت صاااورتحساااا
مربوطه.
 -۲-5-3هر پروانه تنها برای یک سال تقویمی میالدی ،یعنی از اول ژانویه (۱۱دیماه یک سال خورشیدی) تا سی و یو
دسام ر (۱۰دی سال بعد خورشیدی) اعر ار دارد .هر فدراسیون میتواند با تومیل فرم درخواست رسمی و ارسال
آن به  ،UIAAاز طرف مسایقهدهندگان و مسئولین رسمی تیمشان اقدام به تادید پروانه بینالمللی نماید.
 -۲-5-4هر مسابقهدهنده باید عضو تی ملی کشوری باشد که گ رنامهی آنرا دارد .در مواردی که مسابقهدهنده دوملیری
است یا ساکن کشور دیگری میباشد ،چنین مسابقهدهندگان و مسئوتن رسمی میبایست یوی از فدراسیونهای
عضو را جهت شرکت در مسابقات مصو  UIAAانرخا نمایند .هر گونه تغییر در تی ملی مسابقهدهنده با
توافق دو فدراسیون مربوطه و کمیرهی یخنوردی  UIAAاموانپ یر است .تغییر تی در نی فصل ،بعد از اولین
رویداد در تقوی  ،UIAAمااز نمیباشد .برای تمامی رویدادهای قهرمانی جهان ،مسابقهدهندگان باید عضو تی
ملی کشوری باشند که گ رنامهی آنرا دارند ،و در صورت دوملیری بودن ،باید یک تی را با توافق دو فدراسیون
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مربوطه انرخا کنند.
 -۲-5-5هر یک از مسئولین رسمی تی باید عضو مورد تأیید فدراسیون کشوری باشند که از طرف آن منصو شدهاند.
تغییر تی در نی فصل مااز نیست .معرفی یک شخص از طرف چند کشور بالمانع است.
 -۲-5-6یک مسابقهدهنده همچنین میتواند به عنوان یک مربی نقش ایفا کند .ورزشواری که با عنوان مربی نیز ث تنام
شدهاست ،نس ت به برخوردهای انض اطی به عنوان یک نفر در نظر گرفره میشود .جریمهها جمع خواهد شد.
 -2-6هزینهها
 -۲-6-۱تمامی هزینهها بهتنهایی برعهده فدراسیون عضو میباشد و ع ارت است از:
الف) هزینههای ورودی مسابقه 5۰ -یورو
) هزینههای ماوز بینالمللی 5۰ -یورو
ج) هزینههای اعرراضات ۱۰۰ -یورو
 -۲-6-۲هر فدراسیون عضو باید تمام م لغ صورتحسا  UIAAرا ق ل از اتمام سررسید آن پرداخت نماید .کوتاهی در
اناام این کار قانون  4-6-۲اجرا خواهد شد.
 -۲-6-3هنگام ارائهی یک اعرراض ،هزینهی اعرراض میبایست مسرقیماً به رئیس هیأت داوری پرداخت گردد .اعرراض
ن اید تا زمان دریافت هزینهی اعرراض بررسی گردد.
 -۲-6-4فدراسیون عضوی که از مقررات مربوه به پرداخت هزینههای  UIAAکوتاهی نماید ،ط ق قوانین و مقررات،
عضویت آن بهصورت تعلیق و در نهایت لغو میگردد.
 -2-7سهمیههای تیمی -مسابقهدهندگان و مسئوالن رسمی
 -۲-7-۱مسابقهدهندگان :سهمیهی تیمی براساس نوع مسابقه مشخط شدهاست؛ برای مثال ،جام جهانی ،قهرمانی جهان
و غیره.
 -۲-7-۲مسئوتن رسمی :هر نهاد یا فدراسیون ملی اجازه دارد تا حداکثر پنج ( )5مسئول رسمی برای تی خود ث تنام
نماید و باید هزینهی ورود آنها به مسابقه را نیز پرداخت کند .از این افراد باید در فرم پ یرش نام برده شود و
بهصورت مشخص برای یوی از نقشهای زیر منصو شده باشند:
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الف) یک مدیر تی
) دو مربی تی
ج) دو پزشک واجد شرایط یا کارشناس پزشوی
 -۲-7-3مسئولین رسمی تی تحت همان شرایطی که برای مسابقهدهندگان اعمال میشود ،اجازه ورود و خروج به
منطقهی قرنطینه را دارند .تنها در شرایط خاص و با اجازهی ویژهی رئیس هیأت داوری هرکدام از مسئولین
رسمی تی  -شامل پرسنل پزشوی -اجازه نزدیک شدن و یا برقراری ارت اه با مسابقهدهندهای که در منطقه
قرنطینه /مسابقه را دارند.کوتاهی از رعایت این قوانین ،بالفاصله منار به اخراج مسابقهدهنده خواهد شد.
 -۲-7-4مسئوتن رسمی تی مااز به همراهی مسابقهدهندگانشان ،در زمان رسمی مشاهدهی مسیرها ،در مقابل دیواره
صعود نمیباشند .مسئوتن رسمی تی (یا هرکدام از ورزشوارانی که مسابقه نمیدهند) نمیتوانند به هر طریقی
با هرکدام از مسابقهدهندگان در زمان رسمی مشاهدهی مسیر گفت و گو نمایند .تخطی از این قوانین ،بالفاصله
منار به اخراج فوری مسابقهدهنده میشود .رئیس هیأت داوری ممون است تحت شرایط خاص اسرثنا قائل
شود.
 -2-8تجهیزات و لباس تیم
 -۲-8-۱ل اس و تاهیزات صعود :تمامی تاهیزات و ل اسهایی که توسط هر یک از مسابقهدهندگان اسرفاده میگردد،
باید مطابق قوانین حاک بر ل اس و تاهیزات  UIAAباشد .در صورت عدم مطابقت با این قوانین ،اخراج از
مسابقه را دربر خواهد داشت.
 -۲-8-۲ل اس تی  :مسابقهدهندگان و مسئولین رسمی تی میتوانند ل اسهای تیمی مرمایز بپوشند.
 -۲-8-3ل اس و تاهیزات صعود مسابقهدهندگان :باز ت ر یخ و کرامپونهایی توسط مسابقهدهنده اسرفاده میگردد،
تمامی تاهیزات ایمنی باید دارای اسرانداردهای  UIAAیا  ENباشند؛ مگر آنکه توسط کمیرهی  UIAAو در
شرایط خاص توسط رئیس هیأت داوری ،مشخص شده باشد .باز جلیقه مسابقه که توسط نهاد یا فدراسیون
ملی /برگزار کننده تهیه شده است ،هر مسابقهدهنده مخرار است تا هرنوع کفش صعود ،کرامپون ،ت ر یخ (باید
مرناسب با  ICE BOXباشد) و ل اسهایش در هنگام تالشش بروی مسیر ،مطابق با قوانین زیر ،اسرفاده نماید:
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الف) حداقل تاهیزاتت الزامی :هارنس مورد تأیید  ،UIAAکاله ایمنی ( )Helmetمورد تأیید  ،UIAAیک
جفت کرامپون مطابق با  ،ICE BOXدساااروش (ن اید بدون انگشااات باشاااد) و ل اسهایی که بدن
ورزشوار را بپوشاند(کوتاه ن اشد)
) جلیقه مسااابقه :توسااط برگزار کنندهی مسااابقه فراه میگردد .این جلیقه که هر ورزشااوار باید آنرا
پوشااایده و از هرگونه بریدن یا تغییر در آن خودداری نماید ،همچنین باید شاااماره رسااامی هر
مسابقهدهنده بر پشت آن درج شده باشد.
 -۲-8-4تخطی از این قوانین ،اخراج فوری مسابقهدهنده را در بر خواهد داشت.
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 -۳برگزارکنندهي مسابقات – قوانین عمومی
 -3-1درخواست برگزاری مسابقات مورد تأیید کمیتهی UIAA

 -3-۱-۱نهاد یا فدراسیون ملی ن اید درخواست کر ی خود را دیرتر از اول ماه  Aprilق ل از تاریخ پیشنهادی برای مسابقه
درخواسری بهصورتیکه که در راهنمای برگزاری رویدادهای  UIAAآمده است ،به کمیرهی  UIAAارائه کند.
 -3-۱-۲ق ل از این که کمیرهی  UIAAتأیید کند ،ممون است محل پیشنهادی مسابقه و اموانات وابسره به آن توسط
نمایندهی کمیرهی  UIAAو/یا سرطراح بینالمللی مورد بررسی قرار بگیرد .هزینه سفر ،اقامت و بازرسی باید
توسط نهاد یا فدراسیون ملی درخواستکنندهی برگزاری مسابقات پرداخت شود.
 -3-2امکانات برگزارکننده
 -3-۲-۱نهاد یا فدراسیون برگزارکننده ،حداقل باید اموانات زیر را مطابق قوانین حاک بر این تاهیزات تأمین کند:
الف) دفرر برگزارکننده :مر شول از سرپر ست ر سمی م سابقات و یک من شی که م سئول همهی جن ههای
برگزارکنندهی مساااابقات تأییدشاااده و اقامت اعضاااای کمیره  UIAAو اعضاااای تی های نهادها یا
فدراسیونهای ملی است؛
) اموانات ث تنام برای مسئوتن کمیرهی  ،UIAAمسابقهدهندگان ،مسئوتن تی ها ،مسئوتن برگزاری
و اشخاص مااز دیگر :اشخاص مه  ،خ رگزاری ،تلویزیون و غیره؛
ج) منطقهی قرنطینه و اموانات اخرصاصی مطابق با قوانین؛
د) ث تنام منطقهی قرنطینه :شاامل حراسات منطقهی قرنطینه و همچنین حراسات مداوم همهی افرادی
که به منطقهی قرنطینه وارد و از آن خارج میشوند؛
ه) دیواره تمرینی و گرم کردن منطقهی قرنطینه و اموانات وابسره مطابق با قوانین؛
و) منطقهی ترانزیت مااور دیواره؛
ز) منطقهی قرنطینهی جداگانه مااور دیواره که هنگام وقوع حادثهی فنی مورد اسااارفاده قرار گیرد .در
مواقعی که دو یا چ ند مسااااب قهده نده ه ز مان در منط قهی قرنطی نهی دوم هسااار ند ،از اجرای
سخرگیرانهی قوانین قرنطینهی بین مسابقهدهندگان ،اطمینان حاصل شود؛
ح) منطقهی م سابقه؛ این محوطه باید روبهروی دیواره با شد که ورود به آن برای افراد به غیر از م سئوتن
کمیرهی  ،UIAAمسئوتن برگزاری ،مسابقهدهندگانی که در زمان رسمی مشاهده مسیر حضور دارند
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یا در حال تالش بر روی مسیر هسرند ،افراد مااز صدا و سیما و هر شخص دیگری که توسط رئیس
هیئت داوری اجازه رسمی دارد ،ممنوع است؛
ه) خدمات سناش ارتفاع و ث ت نرایج؛
ی) تی پزشوی و اتاق پزشوی؛
ک) اموانات تزم برای تستهای ضد دوپین ؛
ل) فضایی که به پخش زنده و گزارش تخصیص داده شود؛
م) اتاق ث ت نرایج ماهز به اینررنت با کیفیت مطلو ؛
ن) دفرر کمیرهی  UIAAکه به اموانات بازبینی فیل ماهز شده است؛
س) دفرر مط وعات.
 -3-3کادر برگزارکننده
 -3-3-۱نهاد یا فدراسیون ملی/برگزارکننده باید کادر زیر را فراه کند:
الف) مدیر تی برگزارکنندهی مسابقه؛
) دسریاران به منظور اناام فعالیتهای زیر:
 )۱تمامی مدیریت ،سازماندهی ق ل از م سابقه و سرپر سری و ارت اه با افرادی که م سئولیت
تدارکات و ساااخرن سااازه یخنوردی مسااابقه و اموانات وابسااره و فضااای مسااابقه را فراه
میکنند؛
 )۲خوشآمدگویی و ث تنام مسئوتن کمیرهی  ،UIAAمسابقهدهندگان و اعضای تی ها؛
 )3ث تنام و نظارت بر ورود و خروج افراد مااز به منطقهی قرنطینه؛
 )4برقراری حراست در منطقهی قرنطینه و منطقهی مسابقه؛
 )5همراهی و مساعدت مسابقهدهندگان در ترک منطقهی قرنطینه و رفرن به منطقهی ترانزیت
و دیوارهی مسابقه؛
 )6سازماندهی جشنهای افرراحیه و اخررامیه؛
 )7ط ق راهنماییهای تی پخش زنده از دوربینها اسرفاده نماید.
ج) داور مسیر (مطابق با قوانین  )UIAAبرای همواری با داور ردهبند (شامل زمانگیری مسیر)؛
د) حمایتکنندگان و تی پاکسازی دیواره؛
ه) طراحان و تی نگهداری مسیر؛
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و) ض ط ویدئویی و تی بازبینی؛
ز) تی سناش و ث ت ارتفاع؛
ح) اموانات رسانه و خدمات مط وعات؛
ه) اموانات و خدمات پزشوی از جمله حضور یک دکرر پزشوی؛
ی) تی ضد دوپین ؛
ک) تی پخش زنده؛
ل) پرسنل روابط عمومی.
 -3-4دیواره و طراحی مسیر
 -3-4-۱دیواره :دیواره باید مطابق با قوانین  UIAAحاک بر سازههای صعود ،ایااد شود.
 -3-4-۲نهاد یا فدراسیون ملی یا برگزارکننده باید با تأیید کمیرهی  ،UIAAسرطراح و تی طراحی را منصو نماید.
وظایف سرطراح شامل موراد زیر میشود:
الف) طراحی مسیر برای هر مرحله از مسابقه ،نصب گیرهها ،کشیدن خطوه مرزها ،نصب نقاه حمایت ۱و
تاهیزات برای هر مسیر مطابق با قوانین کمیرهی  ،UIAAکنررل برخورداری مسیرها از اسرانداردهای
فنی مناسب و مطابقت آنها با قوانین ایمنی کمیرهی UIAA؛
) هماهنگی کار کمکطراحان ،اطمینان پیدا کردن از فعالیت صحیح ای شان و م سئولیت رعایت اقدامات
احریاطی ایمنی حین ساخت و جدا کردن دیواره و در طی مسابقه؛
ج) تعمیر و تمیز کردن مسیرها به دسرور داور ردهبند؛
د) طراحی ،نصب و نگهداری اموانات گرم کردن؛
ه) راهنمایی کردن تی سناش ارتفاع و یا داور ردهبند/مسیر در تومیل  Topoهر مسیر؛
و) راهنمایی داور ردهبند برای محل قرارگیری دوربینهای ویدئویی هر مسیر؛
ز) راهنمایی رئیس هیئت داوری و داور ردهبند برای بی شینه ۲زمان هر م سیر که رقابتکننده اجازه تالش
بر روی مسیر را دارد؛
ح) پوشیده یا مخفی کردن مسیر مرحلهی نهایی ق ل از شروع مسابقه.

۱- Protection points
۲- Maximum
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 -3-5ایمنی
 -3-5-۱نهاد یا فدراسیون ملی/برگزارکننده به تنهایی مسئول حفظ اقدامات احریاطی ایمنی در منطقهی قرنطینه،
ترانزیت ،منطقهی مسابقه ،فضای مسابقه و همهی فعالیتهای مربوه به مسابقهی در حال اجرا است.
 -3-5-۲رئیس هیئت داوری با مشورت سرطراح بینالمللی ،از اخریار تام پیرامون همهی مسائل ایمنی فضای مسابقه و
قرنطینه -از جمله جلوگیری از اجازهی شروع و یا ادامهی هر بخش از مسابقه -برخوردار است .هر مسئول یا
شخصی که بنا به نظر رئیس هیئت داوری تخلفی مرتوب شده است و یا احرمال بروز تخلف از مسائل ایمنی
برود باید سریعاً از وظایفشان برکنار و یا از محدودهی قرنطینه و مسابقه اخراج شوند.
 -3-5-3پوشیدن  Helmetدر زمان مشاهدهی مسیر برای تمام افرادی که در منطقه مورد نظر حضور دارند اج اری است.
 -3-5-4به منظور اطمینان از رعایت ایمنی ،هر گونه اقدام احریاطی باید اناام شود .هر مسیر باید به گونهای طراحی
شود تا سقوه مسابقهدهنده منار به موارد زیر نگردد:
الف) آسیب مسابقهدهنده
) آسیب یا ایااد مزاحمت برای دیگر مسابقهدهندگان
 -3-5-5رئیس هیئت داوری ،داور ردهبند و سرطراح بینالمللی پیش از آغاز هر مرحله از مسابقه ،به منظور اطمینان از
حفظ اسرانداردهای ایمنی باید هر مسیر را بررسی کنند .به خصوص داور ردهبند و طراح مسیر باید:
الف) از مطابقت تمام تاهیزات ایمنی و طرز عمل آنها با ا سرانداردهای  UIAAو قوانین  UIAAاطمینان
حاصل کنند؛ اطالعات بیشرر در آدرس زیر وجود دارد:
http://theuiaa.org/safetystandards/certified-equipment/
) از صالحیت همهی حمایتچیان اطمینان حا صل کنند .در شرایطی که داور ردهبند اح ساس میکند
اسرانداردهای ایمنی رعایت نمیشود ،میتواند دسرور جانشینی هر حمایتچی (در صورت لزوم ،توقف
مسابقه و اعالم حادثهی فنی) و شخص دیگری را صادر کند؛
ج) داور ردهبند به منظور برقراری امنیت باید با مشااورت ساارطراح و موافقت رئیس هیئت داوری ،در مورد
اتصااال طنا به اولین نقاه حمایت (و در صااورت لزوم دیگر نقاه حمایت) تصاامی گیری نماید .در
صورت اموان طراحی مسیر باید به گونهای باشد که اناام چنین اقداماتی غیرضروری باشد.
 -3-5-6ق ل از شروع هر مرحله از مسابقه ،داور ردهبند باید از حضور کادر پزشوی با صالحیت جهت مداوای سریع
مسابقهدهنده یا مسئوتنی که در فضای مسابقه/منطقهی قرنطینه کار میکنند و در اثر بروز حادثه یا صدمهای
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بر ایشان وارد شده است اطمینان حاصل کند.
 -3-5-7تمام تاهیزات ایمنی مورد اسرفاده در مسابقه ،باید مطابق اسرانداردهای  UIAAباشد ،مگر اینوه تحت شرایط
اسرثنایی به واسطه اخریاراتی که از طرف کمیرهی  UIAAبه رئیس هیئت داوری واگ ارشده ،وی آنها را تأیید
کند .تاهیزات عمومی ع ارت است از:
الف) مسابقهدهندگان باید از طنا تک رشرهای که توسط برگزارکنندهی مسابقه فراه شده است اسرفاده
کنند.
) داور ردهب ند بازهی زمانی که با ید ط نا تعویض گردد را تعیین میک ند .تحت شااارایط ویژه ،ناظر
کمی رهی  UIAAط ق دسااارور کمی رهی  UIAAبعضااای تاهیزات فنی را برای رفع کم ود های
برگزارکننده از آن تاهیزات ( ،Maillon Rapideطنا و غیره) که به علت بازارهای مرفاوت در ک شور
برگزارکننده موجود نیست را به همراه خود به محل برگزاری مسابقه ب رد.
ج) کمیرهی  UIAAهزینه این ابزار را از برگزارکننده مسابقات دریافت خواهد کرد.
 -3-5-8تاهیز مسیرها :تاهیزات ایمنی زیر باید رعایت شود:
الف) Maillon Rapideو  :Quickdrawهر نقطهی حمایت که در هر مرحله از م سابقات ا سرفاده می شود
باید توسااط  Quickdrawو کارابینی که توسااط رقابتکننده به طنا مرصاال میشااود ،تاهیز گردد.
اتصااال بین اساالین

( Quickdrawبدون کارابین میانی) و نقطهی حمایت سااازه ،باید از Maillon

 Rapideمورد تأیید  UIAAاسرفاده شود.
نوره :مهره  Maillon Rapideباید ط ق مشخصات تأییدشده کارخانه سازنده بسره و محو شود.
) در شرایطی که اسلین

 Quickdrawبلندتر از حد معمول نیاز باشد ،باید از یک نوار اسلین

(ما شین دوخت شده) با همان مقاومت (یا بی شرر) به جای ا سلین

یک توه

معمولی و کوتاه ا سرفاده کرد .به

منظور نگهدا شرن حلقههای ا سلین  ،میتوان از نوارچ سب ا سرفاده کرد .تحت هیچ شرایطی چنین
ا سلین هایی را ن اید با گره زدن کوتاه و یا تنظی نمود .تحت هیچ شرایطی ن اید از به زنایره کردن
تعدادی  Quickdrawبا اندازههای معمولی یا کوتاه (که با  Maillon Rapideیا کارابینهای سااااده یا
قفل شونده به یودیگر مر صل شدهاند) ا سرفاده نمود .ا سرفاده از طنا  ،نوار یا ا سلین
مااز نیست.
ج) در همهی مراحل ،طنا باید در اولین  Quick Drawاز ق ل انداخره شده باشد.
 -3-5-۹حمایت :در شروع هر تالش بر روی مسیر مسابقه:

گره زده شده،
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الف) هر مسابقهدهنده باید مطابق قوانین ،به تاهیزات مورد تأیید  UIAAماهز شده باشد؛
) طنا صعود باید با گره  8تعقیب به  Harnessرقابتکننده بسرهشده و با گره ضامن ایمن شود؛
ج) پیش از این که مساااابقهدهنده تالش خود را آغاز کند ،حمایتچی (ترجیحاً در منطقهی ترانزیت) باید
مطابق بند ( 8-5-3الف) و  ) ( 8-5-3فوقال کر با ید به بازبینی فرد بپردازد که طنا به طور ایمن
به  Harnessرقابتکننده ب سره شده و مطمئن شود که  Harnessبه شولی صحیح پو شیده و محو
شده باشد؛
د) حمایتچی باید پیش از همراهی مساااابقهدهنده در آغاز مسا ایر ،از نحوه جمع و مرتب بودن طنا به
منظور اسرفادهی بدون تأخیر اطمینان حاصل نماید؛
ه) م سابقات سخری :داور ردهبند باید با م شورت سرطراح بینالمللی ،فردی را به عنوان کمک حمایتچی،
برای ایمنی بیشرر صعودکننده ،به ویژه در قسمتهای پایین تالشش بر روی مسیر ،مشخص نماید؛
و) مسااابقات ساارعت :برای ایمنی بیشاارر حمایتچی باید از یک کمک حمایتچی در جمع کردن طنا
مسابقهدهنده  ،Top-ropeبهره گیرد.
 -3-5-۱۰حمایتچی در تمام مدت تالش مسابقهدهنده بر روی مسیر باید با دقت به پیشروی مسابقهدهنده توجه کند
تا مطمئن شود:
الف) بر اثر کم ود طنا حرکات مسابقهدهنده با ممانعری روبهرو نشود؛
) در هنگام ات صال طنا به هر یک از نقطهی حمایت تو سط م سابقهدهنده ،حمایتچی مانع اناام این
کار نشود؛ یا اگر مسابقهدهنده نرواند طنا را با موفقیت به نقطهی حمایت مرصل نماید ،مقدار اضافه
طنا به وجود آمده را فوراً جمع کند.
ج) تمامی سقوههای مسابقهدهندگان به روش دینامیک و ایمن حمایت شود.
د) مسابقهدهندهای که حمایت میشود سقوه بیش از اندازه را تاربه نوند.
ه) توجه ویژهای با ید به کار برد که مساااابقهدهنده هنگام ساااقوه در اثر برخورد به ل هی تیز و یا دیگر
قسمتهای برجسرهی دیواره آسیب ن یند.
 -3-5-۱۱پس از اتصال طنا به آخرین نقطهی حمایت ( )Quickdrawیا پس از سقوه ،مسابقهدهنده باید بر روی
زمین فرود آورده شود .باید دقت کرد تا مسابقهدهنده با وسایل موجود بر روی زمین برخورد نوند.
 -3-5-۱۲درحالیکه رقابتکننده طنا را از  Harnessاش باز میکند ،حمایتچی باید باقیماندهی طنا را به سرعت
پایین بوشد .این کار باید به گونهای صورت پ یرد که نظ  Quickdrawها به ه نخورد .وظیفهی دیگر
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حمایتچی این است که از ترک هر چه سریعتر مسابقهدهنده از منطقهی مسابقه مطمئن شود.
 -3-5-۱3داور ردهبند ،میتواند به برگزارکننده دسرور دهد که هر یک از حمایتچیان را در هر زمان از مسابقه تعویض
نماید .در صورت تعویض ،حمایتچی مورد نظر اجازه ندارد در هیچ یک از بخشهای بعدی آن مسابقه،
مسابقهدهندهای را حمایت نماید.
 -3-6سنجش ارتفاع و نگهداری زمان
 -3-6-۱نهاد یا فدراسیون/برگزارکننده باید یک تی با تاربه که منحصراً مسئول اندازهگیری ارتفاع ،نگهداری زمان و
خدمات ث ت نرایج برای هر مرحله از مسابقات است فراه کند.
 -3-6-۲تی سناش ارتفاع باید با مشورت و موافقت سرطراح بینالمللی یک طرح کلی ( )Topoاز هر مسیر مسابقه برای
نشان دادن موقعیت و ارتفاع (در مورد بخش ،Traverseفاصلهای در راسرای خط سیر مسیر) هر خط مرزی،
گیره و نقاه حمایت بر روی مسیر تهیه کند .دسررسی به این  Topoها باید تنها برای رئیس هیئت داوری و
داور ردهبند آن مرحله از مسابقات مهیا باشد.
 -3-7خدمات ثبت نتایج
 -3-7-۱نهاد یا فدراسیونهای ملی/برگزارکننده باید از وجود سیسر نمایش اطالعات که نریاه و رت هی حال حاضر هر
مسابقهدهنده  Leadرا در طول مسابقه نشان میدهد اطمینان حاصل کند.
 -3-7-۲در بدو ورود هر مسابقهدهنده ،سیسر نمایش اطالعات عمومی باید اطالعات نام مسابقهدهنده و ملیت او را
نمایش دهد.
 -3-7-3در پایان هر مرحلهی مسابقه ،داور ردهبند باید سریعاً یک لیست ردهبندی کامل از مسابقهدهندگان را آماده کند.
تنها پس از بررسی (و در صورت نیاز اصالح) لیست ردهبندی ،این اطالعات باید به صورت مورو و رسمی توسط
داور ردهبندی و رئیس هیئت داوری تأیید شد ،باید برای انرشار در دسررس عموم قرار گیرند.
 -3-7-4لیست نرایج :باید توسط تی سناش ارتفاع و ث ت نرایج ارائه شود .تمام لیستهای نرایج باید به صورت چاپ
شده باشد؛ لیستهای دستنویس و لیستهای برش دادهشده مااز نیسرند.
 -3-7-5لیستهای نرایج هر مرحله از مسابقه باید در برگهی مورد تأیید نرایج  UIAAچاپ شود و شامل اطالعات زیر
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باشد:
الف)  Logoو سربرگ مورد تأیید UIAA؛
) عنوان مسابقه (برای مثال جام جهانی)؛
ج) محل برگزاری مسابقه (برای مثال .رم)
د) گرایش مسابقه (برای مثال مسابقهی  - Leadسخری)
ه) تاریخ مسابقه
و) عنوان مرحلهی مسابقه (برای مثال :مرحلهی نهایی مردان)
ز) هنگامی که یک مرحلهی مساابقه در یک یا چند مسایر موازی برگزار میشاود ،نرایج هر مسایر باید به
طور واضح شناسایی شود( .برای مثال مسیر )A
ح) نامها ،مقام رسمی/کاری و امضای مسئولین رسمی یعنی رئیس هیئت داوری ،داور ردهبند و داور مسیر
ه) زمانی که لیست ردهبندی منرشر شده است.
 -3-7-6لیست پایان هر مرحله نرایج مسابقهدهندگان باید شامل اطالعات زیر باشد.
الف) جایگاه ردهبندی هر مسابقهدهنده به شیوه نزولی
) نام خانوادگی (حروف بزرگ) هر مسابقهدهنده
ج) نام (به جز حرف اول بقیهی حروف کوچک) هر مسابقهدهنده
د) ملیت هر مسابقهدهنده ،با اسرفاده از کد  IOCسه حرفی تأییدشده برای هر ملیت
 -3-7-7لیست نرایج مرحلهی نهایی (پایان مسابقه) باید شامل تمام بخشهای ذکر شده در  6-7-3بات و همچنین
اطالعات تومیلی زیر باشد:
الف) در مقابل نام هر م سابقهدهنده ،ارتفاعی که در مراحل ق لی از م سابقه که او شرکت کرده و به د ست
آورده است؛
) نرایج کامل زمان هر مرحله از مسابقات.
 -3-7-8به جز در مورادی که توسط کمیرهی  UIAAتأیید شود ،در لیستهای رسمی هیچ اطالعات دیگری به غیر از
آنهایی که در بات ذکر شده است ن اید قرار بگیرد.
 -3-7-۹پس از تأیید نرایج هر مرحله از مسابقات (از جمله مرحلهی نهایی و فوق نهایی) ،باید سریعاً یک رونوشت کامل
از نرایج برای افراد زیر منرشر شود:
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الف) رئیس هیئت داوری؛
) داور ردهبند؛
ج) نماینده کمیرهی UIAA؛
د) سرپرست تی ها  -در مواردی که تی سرپرست ندارد ،مسابقهدهندهای که نمایندهی تی است؛
ه) دفرر مط وعات؛
و) مرصدی اطالعرسانی به عموم
 -3-8لیست شروع مسابقات
 -3-8-۱لیست شروع مسابقات هر مرحله باید در طی جلسه فنی روز ق ل از آن ،ط ق قوانین حاک بر این لیستها تهیه
و منرشر شود و:
الف) مطابق بند  ۹-7-3بات انرشار یابد؛
) بر روی تابلو اعالنات ر سمی و بر روی دیگر تابلوها منر شر شود (برای مثال هرلهای ا صلی که مدیران
تی ها و مسابقهدهندگان در آنها اقامت دارند).
ج) برای هر مرحلهی در پیش رو از مسااابقه فهرساات شااروع باید ظرف  3۰دقیقه از اتمام مرحلهی ق لیِ
مسابقه ،همانند قوانین فوقال کر تومیل شود.
 -3-8-۲فهرست شروع مسابقه همچنین باید شامل اطالعات مرحلهی بعدی مسابقه از جمله موارد زیر نیز باشد:
الف) زمان باز و بسره شدن قرنطینه برای مرحلهی بعدی مسابقه
) زمان شروع مرحلهی بعدی مسابقه
ج) هر اطالعات دیگر مورد تأیید کمیرهی  UIAAو یا رئیس هیئت داوری
 -3-8-3روش گردآوری فهرستهای شروع:
الف) در مواردی که مرحلهی مقدماتی م سابقه بر روی یک م سیر برگزار می شود ،ترتیب شروع این مرحله
باید به صورت قرعهکشی تعیین گردد؛
) در مواردی که مرحلهی شروع مسابقه بر روی دو یا چند مسیر موازی برگزار میشود ،مسابقهدهندگان
را باید مطابق زیر بر روی مسیرها قرار داد:
اوتً مطابق رت ههایشااان در ردهبندی جام جهانی ( ،)WCRیعنی مسااابقهدهندگان دارای  WCRبه ترتیب
بین مسیرها قرار گیرند .سپس مسابقهدهندگان بدون ردهبندی جهانی ،در هر یک از مسیرها از طریق
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قرعهکشی به طور مساوی (یا تا حد نزدیک به مساوی) تقسی شوند .پس از تقسی به روش ذکرشده
ترتیب شروع برای هر مسیر باید با قرعهکشی ،تعیین گردد.
ج) مسابقهدهندگان یک کشور باید در مسیرهای مرفاوت قرار گیرند.
د) ترت یب شاااروع برای مراحل بعد از مرحلهی مقدماتی :به غیر از موارد خاص زیر ،ترت یب شاااروع با ید
معووس ترتیب ردهبندی مرحلهی ق لی تعیین شود (نفر اول باید در آخر مسابقه دهد) در صورتی که
مسابقهدهندگانی در مرحلهی ق ل مساوی شده باشند ،ترتیب شروع بین آنها باید با قرعهکشی معین
شود .در موارد خاص فوق نهایی ،ترتیب شروع باید به همان صورت مرحلهی نهایی باشد.
 -3-9جلسه فنی
 -3-۹-۱معموتً بالفاصله بعد از ث تنام و ق ل از شروع مسابقه یک جلسهی فنی برگزار میگردد .هدف برگزاری جلسهی
فنی ع ارت است از:
 )۱تصویب برنامهی مسابقات (و هرگونه تغییر در اطالعات موجود در و سایت )UIAA؛
 )۲ارائهی لیست شروع رسمی مرحلهی مقدماتی؛
 )3شناسایی هرگونه اطالعات مربوه به کاربرد این قوانین در مسابقات؛
 )4گفتگو در مورد اطالعات مهمی که در و سایت UIAAموجود نمیباشد.
 -3-10ضبط ویدیویی مسیرهای مسابقه
 -3-۱۰-۱هر تالش مسابقهدهنده بر روی مسیر مسابقه باید توسط مرصدی با تاربه دوربین ،ض ط ویدیویی شود .حداقل
یک (و ترجیحاً دو) دوربین ویدیویی برای هر یک از مسیرها باید اسرفاده شود .شایسره است یک داور ملی به
مرصدی دوربین کمک نماید.
 -3-۱۰-۲محل قرارگیری دوربینهای ویدیویی باید ط ق تصمی رئیس هیئت داوری و با مشورت داور ردهبند و سرطراح
بینالمللی تعیین شود .توجه ویژهای باید به این نوره شود که هیچ مزاحمری برای مرصدی دوربینها در اناام
وظیفهشان ایااد نگردد و هیچ کس اجازه ندارد زاویهی دید دوربین هیچ یک از مسیرهای مسابقه را مسدود
نماید.
 -3-۱۰-3یک دسرگاه تلویزیون که به سیسر ض ط ویدیویی مرصل است باید به منظور بازبینی حوادث برای اهداف
داوری آماده شود .هیچ کس به جز رئیس هیئت داوری و داور ردهبند منصو شده برای مسیر ن اید به سیسر
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بازبینی دسررسی داشره باشد .تلویزیون بازبینی باید در جایی قرار گیرد که داوران بروانند به راحری فیل را
بازبینی نموده و درباره حوادث رخ داده گفرگو نمایند؛ به نحوی که فیل برای هیچ شخص دیگری به جز داوران
قابل رویت ن اشد و بدون اینوه م اکره داوران شنیده شود و یا مزاحمری در طی گفرگویشان ایااد شود ،ولی به
منظور راحری نزدیک به میز داوران باشد.
 -3-۱۰-4دفرر کمیرهی  UIAAهمچنین باید به دسرگاه بازبینی ویدیو و دسرگاه تلویزیون ماهز باشد تا داوران قادر
باشند تا فیل ویدیویی حوادث در حال رخ دادن و حوادثی که در طول مسابقه اتفاق افراده است را بازبینی کنند.
هیچ شخص دیگری به جز مسئوتن کمیرهی  UIAAن اید به دفرر کمیرهی  UIAAو یا فیل ویدیویی ض طشده
دسررسی داشره باشند.
 -3-۱۰-5هیچ کس به جز مسئوتن  UIAAحق مشاهدهی هیچ بخشی از فیل های ویدیویی مسابقه را ندارد.
 -3-۱۰-6در پایان هر مرحله از مسابقه نوار ویدیویی باید به نمایندهی کمیرهی  UIAAبه منظور برگشت به دبیرخانهی
کمیرهی  UIAAتحویل داده شود.
 -3-۱۰-7هیچ ض ط ویدیوییای مگر با اجازهی مخصوص کمیرهی  ،UIAAن اید از این نوارهای ویدیویی اناام شود.
 -3-۱۰-8تمام نوارهای ویدیویی مسابقات تنها برای اهداف داوری مسابقات و برای دورههای آموزشی کمیرهی UIAA

مورد اسرفاده قرار میگیرند .این نوارها تحت هیچ شرایطی ن اید در دسررس کسی به غیر از کارکنان کمیرهی
 UIAAقرار بگیرد.
 -3-۱۰-۹در مورد خطای فنی (بدون ض ط ویدیویی) تصمی داور ردهبند معر ر است.
 -3-11امکانات پزشکی
 -3-۱۱-۱نهاد یا فدراسیون ملی/برگزارکننده باید برای حضور تی پزشوی باتاربه و ماهر که در تمام طول مسابقه در
دسررس باشد (از زمانی که قرنطینه باز میشود تا زمانی که آخرین مسابقهدهنده تالشش را بر روی مسیر تمام
کند) ترتی ی اتخاذ کند .در طی تمام تالشهای مسابقهدهندگان بر روی مسیر باید حداقل دو فرد ماهز ،باتاربه
و شایسره از تی پزشوی در داخل یا تقری اً نزدیک به منطقهی مسابقه برای پاسخگویی سریع به هر حادثه
پیشآمده یا نیازمند به توجه پزشوی حضور داشره باشد .تی پزشوی باید به منطقهی قرنطینه دسررسی داشره
باشند.

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

21

قوانین 201۹

 -3-۱۱-۲باید مقدماتی مهیا شود و نیز به صورت عملی امرحان گردد تا اطمینان حاصل شود ،حادثه جدی به یک
مسابقهدهنده ،مسئوتن ،اعضاء عمومی و یا هر شخص دیگری تحت روش حرفهای و شایسره رسیدگی میشود.
 -3-12ضد دوپینگ
 -3-۱۲-۱نهاد یا فدراسیون ملی/برگزارکننده باید ترتی ی اتخاذ نماید تا آزمایشهای ضد دوپین

مطابق با قوانین عمومی

حاک بر ورزش بینالمللی در آن کشورها ،کد  WADAو اهمیت به آزمایشهای دارویی قوانین کمیرهی ،UIAA
صورت پ یرد.
 -3-13پوشش تلویزیونی
 -3-۱3-۱حق تعیین سازمان پوششدهندهی تلویزیونی بر عهدهی کمیرهی  UIAAاست .در این مورد:
الف) کمیرهی  UIAAباید مسئول کامل تأمین هزینههای چنین پوششی باشد.
) نهاد ملی یا فدرا سیون/برگزارکننده باید د سرر سی کامل برای سازمان تلویزیونی انرخا شده تو سط
کمیرهی  UIAAرا تأمین کند و سازمان مربوطه را به منظور پو شش حرفهای همهی جوانب م سابقه
مسااااا عدت ک ند .شااارایط مرضااامن این کار با ید در توافق بین کمی رهی  UIAAو ن هاد ملی
فدراسیون/برگزارکننده مشخص شود.
 -3-۱3-۲در موردی که کمیرهی  UIAAاز انرصا

سازمان تأمین پوشش تلویزیونی صرف نظر کرد ،نهاد ملی یا

فدراسیون/برگزارکننده باید جوا گوی آن بخش از توافق بین کمیرهی  UIAAو فدراسیون/برگزارکننده باشد.
فدراسیون/برگزارکننده تزم است تا کمیرهی  UIAAرا از تمام توافقات مربوه به پوشش تلویزیونی به طور کامل
مطلع نماید.
 -3-14امکانات رسانهای
 -3-۱4-۱دفرر خ رگزاری :نهاد یا فدراسیون ملی/برگزارکننده باید یک مأمور خ رگزاری ،یک دفرر خ رگزاری مسرقل و
کارکنان شایسرهای جهت فراه کردن نیازهای کارمندان خ رگزاری برای حفظ حالت رسمی مسابقه را تأمین
میکند .دفرر خ رگزاری باید با اموانات مورد نیازِ روزنامهنگاران ،دیگر کارکنان رسانهای و مقامات کمیرهی
 UIAAکه شامل فهرست شروع و نرایج نهایی است ،تاهیز شود.

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

قوانین 201۹

22

 -3-۱4-۲عواسان :در هر طرف از فضای مسابقه باید موانی برای اسرقرار عواسان فراه شود .در صورت اموان ،فضایی
مرتفعتر برای عواسان در نظر بگیرند که قادر باشند از فراتر از سطح زمین عوس برداری کنند.
نکته :تحت هیچ شرایطی عواسان (حرفهای و غیرحرفهای) یا هر مسئول دیگری بدون تأیید مخصوص رئیس هیئت
داوری اجازه ندارد به منطقهی مسابقه وارد شود .به هر گونه فالش یا عواسی که ممون است منار به پرت شدن حواس
یا ایااد مزاحمت برای مسابقهدهندگان طی تالششان بر روی مسیر شود ،ن اید اجازه فعالیت داده شود.
 -3-۱4-3کارکنان دوربینهای تلویزیونی :با موافقت رئیس هیئت داوری به کارکنان دوربینهای تلویزیونی اجازه داده
میشود تا دوربینها را در دیوارهای منطقهی مسابقه دایر کنند .آنها با اطالع از موارد زیر ماوز اناام این کار
را دارند:
الف) حواس م سابقهدهندگان را پرت نونند و باعث ایااد مزاحمت در حین آماده شدن شان برای صعود یا
در طی صعودشان نشوند؛
) ن اید باعث بر ه زدن تمرکز و ایااد مزاحمت برای حمایتچی و کموش شوند؛
ج) هیچ یک از تاهیزات موانیوی که به منظور پ شری انی مر صدیان دوربین و و سایل ا سرفاده میگردد،
ن اید باعث مزاحمت م سابقهدهنده و حمایتچیاش شود .باید توجه ویژهای صورت گیرد تا اطمینان
حاصاال شااود که هیچ سااقوطی منار به برخورد مسااابقهدهنده با کارمندان تلویزیون و دوربینهای
تلویزیونی و تاهیزات کموی نمیشود؛
د) همهی مرصاادیان دوربین باید سااریعاً از هر دسااروری که توسااط داور ردهبند و رئیس هیئت داوری به
آنها داده میشود اطاعت کنند؛
ه) مرصاااد یان دوربین های تلویزیونی که با موافقت رئیس هیئت داوری در باتی دیواره فعال یت میکن ند
ن اید از نور زیاد و یا طرحهای مرغیر نورپردازی اساارفاده کنند یا به اناام هر فعالیری که ممون اساات
موجب ایااد مزاحمت برای مسابقهدهنده در طی تالشش بر روی مسیر میشود ،بپردازند؛
و) مصاح ه :بند  ۲-۱۲-3باید همواره رعایت شود.
 -3-۱4-4دسررسی به منطقهی قرنطینه :مرصدیان دوربینهای تلویزیونی و عواسان با اجازهی ویژه رئیس هیئت داوری
تنها اجازهی ورود به منطقهی قرنطینه (اما نه منطقهی ترانزیت) را دارند .یک مقام رسمی نهاد یا فدراسیون
ملی/برگزارکننده هر مرصدی دوربین تلویزیونی و عواسی را که در منطقهی قرنطینه حضور دارند را همراهی و
نظارت میکند تا مطمئن شود که امنیت منطقهی قرنطینه در تمام مدت حفظ میشود و مسابقهدهندگان دچار
مزاحمت و حواسپرتی ناخواسره ،نمیشوند.
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 -3-۱4-5امنیت افراد خ رگزاری/عواسان/مرصدیان دوربینهای تلویزیونی :برای امنیت این افراد اسرفاده از کاله ایمنی
در اطراف دیواره اج اری است.
 -3-15بیمه
 -3-۱5-۱نهاد یا فدراسیون ملی/برگزارکننده باید مطمئن باشد و ثابت کند که پوشش بیمهی مسابقه با همهی قوانین
ملی و بینالمللی رویدادهای ورزشی مطابقت دارد.
 -3-16مراسم اهداء جایزه
 -3-۱6-۱مراس اهداء جوایز مسابقهدهندگان باید در پایان مسابقات ،ط ق راهنمای مراس اهدای مدال  ،UIAAبرگزار
شود.
 -3-۱6-۲همهی مسابقهدهندگان مگر با اجازهی ویژه رئیس هیئت داوری ،باید در مراس افرراحیه ،اهداء جوایز و
اخررامیه حضور داشره باشند .کوتاهی در رعایت این قانون ،مسابقهدهنده را مشمول ماازات کارت زرد و در
مورد مسابقهدهندگان  3رت ه برتر در هر رشره کارت قرمز میشود.
 -3-۱6-3حضور حیوانات یا کودکان در مراس اهدای جوایز مااز نمیباشد.
 -3-17هزینه مسابقات ،پاداش نقدی و جوایز
 -3-۱7-۱همهی هزینههای مربوه به سازماندهی و برگزاری مسابقه و تدارکات و پاداشهای نقدی و نشان پیروزی که
بین کمیرهی  UIAAو فدراسیون/برگزارکننده موافقت شده است ،به تنهایی بر عهدهی فدراسیون/برگزارکننده
است.
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 -4قوانین عمومی مسابقات
 -4-1دیواره
 -4-۱-۱تمام سطح دیواره به غیر از مناطقی که به طور واضح مشخصشده ،برای اسرفاده مااز است .این نواحی و خطوه
مرزی که با رن

قرمز به طور واضح قابل شناسایی است و امرداد آنها ،ن اید با هیچ بخش از بدن ورزشوار یا

ابزار وی تماس پیدا کند .مرزهای محدودهی قرمز و نواحی آنسوی آنها نمیتوانند برای صعود اسرفاده شوند.
 -4-۱-۲هیچ یک از ل ههای کناری ،ل ههای پنل (صفحههای اتصال) یا ل ههای باتیی دیواره ن اید برای صعود اسرفاده
شود.
 -4-۱-3در صورت لزوم برای اینوه یک مسیر از مسیر دیگر جدا شود عالمتگ اری مورد اسرفاده باید کامالً به صورت
پیوسره و قابلتشخیص صورت پ یرد.
 -4-۱-4نقطه شروع برای آغاز تالش ،نقطهی پایان و نواحی روی مسیر باید به طور آشوار با رن های آبی مشخص شود.
 -4-2انواع مسابقه
 -4-۲-۱تعاریف:
الف) م سابقات  - Leadسخری :این م سابقات بدین صورت تعریف می شود که م سابقهدهندگان  Leadبا
حمایت از پایین صعود میکنند و  Quickdrawها به صورت مروالی مطابق با قوانین انداخره می شود؛
و ارتفاع به د ست آمده (یا در مورد  Traverseو سقف ،طوتنیترین فا صله طی شده در را سرای خط
سیر مسیر) رت هی مسابقهدهنده را در آن مرحله از مسابقه مشخص میکند.
) مسابقات سرعت :این مسابقات بدین صورت تعریف میشود که مسابقهدهندگان به صورت ،Top-rope
بر روی مسایر تالش میکنند .زمانی که مسااابقهدهنده ،مسایر را به اتمام میرساااند ،رت ه او را در هر
مرحله از مسابقه مشخص میکند.
ج) مسابقات سخری  :Bouldering -این مسابقات بدین صورت تعریف می شود که مسابقه شامل تعدادی
مسیر جداگانهی فنی است .مسابقهدهندگان میتوانند بر روی هر مسیر چندین تالش اناام دهند .هر
تالش باید از روی زمین شروع شود .دربارهی موارد ایمنی هر م سیر باید گفت که صعود به و سیلهی
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حمایت (از بات یا از پایین) یا بدون حمایت اناام میشااود .ماموع تعداد امریازاتی که مسااابقهدهنده
کسب میکند رت هی او را در هر مرحله از مسابقه مشخص میکند.
 -4-۲-۲مسابقات  Leadو  Boulderingممون است شامل مسیرهایی باشد که به صورت زیر صعود میشود:
الف)  :On-sightتالش بعد از زمان مااز مشاهدهی مسیر صورت میگیرد؛
) بعد از نمایش مسیر توسط سرطراح بینالمللی مااز.
 -4-۲-3مسابقات سرعت شامل مسیرهایی است که بعد از نمایش مسیرها توسط سرطراح بینالمللی مااز ،صعود
میشوند.
 -4-۲-4مسابقات بینالمللی شامل گرایشهای سخری ،سرعت و  Boulderingبه صورت مازا است .تزم نیست تا در
همهی مسابقات بینالمللی تمام گرایشها برگزار شود.
 -4-3ثبتنام و قرنطینه
 -4-3-۱تمام مسابقهدهندگان واجد شرایط برای شرکت در هر یک از مراحل مسابقه باید ق ل از زمان مشخصشده
توسط رئیس هیئت داوری و منرشر/اعالنشده توسط برگزارکنندهی مسابقات ،ث تنام کرده و وارد منطقهی
قرنطینه شوند .مطلع شدن کامل مسابقهدهنده از جزئیات مربوه به مسابقه ،بر عهدهی مدیر تی است.
 -4-3-۲فقط افرادی که در زیر مشخص شدهاند اجازهی ورود به قرنطینه را دارند:
الف) مسئوتن رسمی کمیرهی UIAA؛
) مسئوتن رسمی فدراسیون/نهاد ملی برگزارکننده؛
ج) مسابقهدهندگان واجدالشرایط شرکت در آن مرحله از مسابقه؛
د) مسئوتن رسمی تی ها؛
ه) ساااایر افرادی که ماوز ویژهی رئیس هیئت داوری را دارند .هنگام حضاااور این افراد در قرنطینه باید
تو سط یک م سئول ر سمی به منظور اطمینان از حفظ امنیت منطقهی قرنطینه و جلوگیری از بر ه
زدن حواس و ایااد مزاحمت برای هر یک از مسابقهدهندگان ،همراهی شوند.
و) حضور کودکان یا حیوانات در منطقه قرنطینه مااز نمیباشد.
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 -4-4مشاهدهی مسیر
 -4-4-۱فیل ض طشدهی تمام مسیرهای مرحله مقدماتی باید بهصورت پیوسره در منطقهی گرم کردن نمایش داده
شود و برای هر مسیر یک صفحه نمایش در نظر گرفره شود .این فیل باید از زمان باز شدن منطقهی گرم کردن
در این مرحله پخش گردد و بازهی زمانی بین باز شدن منطقه گرم کردن تا شروع برنامهریزی شدهی مرحله
ن اید کمرر از  6۰دقیقه باشد.
 -4-4-۲اگر ض ط ویدیویی اموانپ یر ن اشد ،زمان صعود نمایشی هرمسیر مقدماتی ن اید کمرر از  3۰دقیقه ق ل از
تالش اولین مسابقهدهنده باشد.
 -4-5مشاهدهی مسیر و تمرین
 -4-5-۱زمان مشاهده :به جز موارد مشخصشدهی دیگری که در قوانین حاک بر مسابقات  ،Leadسرعت و Bouldering

آمده است ،مسابقهدهندگانی که برای حضور در مرحلهی مشخصی از مسابقه ث تنام کردهاند ،زمانی را برای
مشاهده و بررسی مسیرها در اخریاردارند .مسئوتن تی ها اجازه ندارند تا مسابقهدهندگان را در طول مدت
مشاهدهی مسیر همراهی کنند .تا وقری که مسابقهدهندگان در منطقهی مشاهدهی مسیر قرار دارند ،باید قوانین
حاک بر منطقهی قرنطینه را رعایت کنند.
 -4-5-۲زمان مشاهدهی مسیر توسط رئیس هیئت داوری با مشورت سرطراح بینالمللی تعیین میشود.
 -4-5-3مسابقهدهندگان باید در زمان مشاهدهی مسیر در منطقهی مشاهدهی مسیر بمانند .آنها اجازه بات رفرن از
دیواره یا ایسرادن بر روی هیچگونه تاهیزات و وسایلی را ندارند .مسابقهدهندگان به هیچوجه ن اید با افراد بیرون
از منطقهی مشاهده ارت اطی برقرار کنند .آنها تنها میتوانند سواتت خود را از رئیس هیئت داوری ،سرطراح یا
داور ردهبند بپرسند.
 -4-5-4در طول مدت زمان مشاهده مسیر ،مسابقهدهندگان میتوانند برای دیدن مسیر از دوربینهای چشمی اسرفاده
نموده و یادداشت یا طرح دستنویس تهیه نمایند .اسرفاده از دیگر تاهیزات مشاهده و ث تکننده مااز نیست.
مسابقهدهندگان اجازه دارند گیرههای ابردایی مسیر را بدون جدا شدن پاهایشان از زمین لمس کنند .این
وظیفهی مسابقهدهندگان است که با در نظر گرفرن همهی دسرورات و قوانین از تمامی اطالعات مربوه به مسیر
آگاهی کامل پیدا کنند.
 -4-5-5مسابقهدهندگان ن اید هیچ اطالعاتی به جز آنچه که در طی مدت رسمی مشاهده مسیر به دست میآورد داشره
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باشند.
 -4-5-6پس از پایان مدت زمان مشاهده ،مسابقهدهندگان باید فوراً به منطقهی قرنطینه بازگردند .هر گونه تأخیر بیمورد
در اناام این کار منار به صدور کارت زرد میشود؛ هر تأخیر بیش از حد مطابق بخش ( 5روشهای انض اطی
در طول مسابقه) باعث اخراج فوری میگردد.
 -4-5-7مسیرهای تمرینی :در مواردی که تمرین پیش از مسابقه روی مسیرها ،بخشی از مسابقه است ،رئیس هیئت
داوری ،با مشورت سرطراح بینالمللی ،برنامه زمانی ،شیوه و طول مدت تمرین مسابقهدهندگان را تعیین میکند.
 -4-6آمادگی قبل از صعود
 -4-6-۱در هنگام دریافت فرمان رسمی ترک قرنطینه و حرکت به سمت منطقهی ترانزیت ،ن اید هیچ فردی به جز
مقامات رسمی مااز ،مسابقهدهندگان را همراهی کنند.
 -4-6-۲با ورود به منطقهی ترانزیت ،هر رقابتکننده باید  Cramponهای خود را به پا کند ،طنا را با گرهی مورد تأیید
به خود مرصل کند و همهی آمادگیهای نهایی برای تالش روی مسیر را اناام دهند.
 -4-6-3تمامی تاهیزات و گرههای مورد اسرفاده باید از لحاظ ایمنی و نیز مطابقت آنها با قوانین  ،UIAAق ل از صدور
اجازهی تالش بر روی مسیر توسط یک مسئول رسمی بازرسی و تأیید شود.گرهی مورد تأیید گرهی « figure

 »of eightبه همراه گرهی  stopperاست .هر مسابقهدهنده شخصاً مسئول تاهیزات و پوشاکی است که قصد
اسرفاده از آن را در طول مدت تالشش بر روی مسیر دارد .اسرفاده از تاهیزات ،گرهها و/یا پوشاک تأییدنشده و
هر تغییر تأییدنشده در جلیقهی صعود یا عدم رعایت قوانین ت لیغاتی یا تااوز از بخشی از قوانین ،UIAA
مسابقهدهنده را مشمول اخراج فوری مینماید .تحت هیچ شرایطی مسابقهدهندگانی که منطقهی قرنطینه را به
قصد حضور در منطقهی ترانزیت ترک کردهاند ،اجازهی بازگشت به قرنطینه را ندارند.
 -4-6-4هر یک از مسابقهدهندگان باید آمادگی ترک منطقهی ترانزیت و ورود به منطقهی مسابقه را بالفاصله پس از
صدور دسرور آن را داشره باشند .هر گونه تأخیر بیمورد در اناام این کار ،منار به صدور کارت زرد میشود؛
مطابق بخش ( 5روند انض اه در مسابقه) تأخیر بیش از حد میتواند موجب اخراج فوری شود.
 -4-6-5ورزشواران از زمانی که در مقابل دیواره قرار دارند تا زمانیکه شروع به صعود میکنند 4۰ ،ثانیه مهلت مشاهدهی
مسیر دارند .تمام آمادگیها که شامل گره زدن طنا صعود نیز میشود باید ق ل از زمان مشاهدهی مسیر اناام
گیرد .در صورتیکه مسابقهدهنده تالش خود را در پایان زمان مشاهدهی مسیر آغاز نورد ،بالفاصله بایسری
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دسرور شروع را دریافت نماید .هر گونه تاخیر بیش از این ،منار به اقدام انض اطی برای مسابقهدهنده میگردد.
 -4-7نگهداری دیواره
 -4-7-۱سرطراح باید از حضور یک تی نگهداری کارآزموده و مر حر در طول برگزاری هر یک از مراحل مسابقه اطمینان
پیدا کند تا در صورت دسرور داور ردهبند با روشی ایمن و موثر هر گونه مرمّت تزم بر روی دیواره را اناام دهند.
روشهای ایمنی باید دقیقاً رعایت شود .رئیس هیئت داوری میتواند هر شخصی را که در منطقهی مسابقه
روشهای ایمنی را رعایت نمینماید اخراج کند.
 -4-7-۲تعمیر گیرهها :بنا به دسرور داور ردهبند ،سرطراح باید سریعاً تعمیرات را اناام دهد .پس از اتمام تعمیرات،
سرطراح بینالمللی به بررسی تعمیرات اناام شده میپردازد و باید سود یا زیان ناعادتنهی ناشی از تعمیرات
برای شرکتکننده بعدی را به رئیس هیئت داوری اطالع دهد .نظر رئیس هیئت داوری م نی بر ادامه ،توقف و
یا شروع مادد آن مرحله از مسابقه ،تصمی نهایی تلقی میشود و هیچ اعرراضی در ارت اه با این تصمی پ یرفره
نمیشود.
 -4-7-3تمیز کردن دیواره (یخ/صخره) :شوسرن یخ حادثهی فنی نیست .در مواقعی که رئیس هیئت داوری از ناحیهی
صخره و یخهای شوسرهشده احساس خطر کند ،میتواند دسرور تمیز کردن آن منطقه را صادر کند.
 -4-8حادثهی فنی
 -4-8-۱یک حادثهی فنی به صورت زیر تعریف میشود:
الف) طنا سفت که به مسابقهدهنده کمک میکند یا مانع حرکت او میشود؛
) گیرهای که شوسره و یا شل شده باشد؛
ج) قرار گرفرن کارابین و  Quickdrawدر وضعیت نامناسب؛
د)یخ شوسره شده حادثهی فنی تلقی نمیشود؛
ه) هر اتفاق دیگری که نریاهی عمل شخص مسابقهدهنده ن وده و باعث زیان یا سود غیرمنصفانه برای او
شود.
 -4-8-۲حمایتچی همیشه باید مقدار مناس ی اضافه طنا ایااد کند .هر گونه کشش در طنا ممون است به عنوان
کمک خارجی یا مانعی در حرکت صعودکننده تلقی شود که داور ردهبند باید آن را حادثهی فنی اعالم کند.
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 -4-8-3در هنگام بروز حادثهی فنی:
الف) چنانچه حادثهی فنی توسط داور ردهبند مشخص شود:
 اگر رقابتکننده هنوز در و ضعیت قانونی قرار دارد ،میتواند ادامه صعود را انرخا کرده یا حادثهی فنیرا بپ یرد .اگر م سابقهدهنده ادامه تالش را انرخا نمود ،هیچ درخوا ست بعدی مربوه به آن حادثهی
فنی پ یرفره نمیشود.
 اگر رقابتکننده به علت حادثهی فنی در وضعیت قانونی قرار ندارد ،داور ردهبند باید فوراً تصمیمی دربارهاعالم حادثهی فنی و در نریاه توقف تالش مساااابقهدهندهی بر روی مسااایر (اجازه تالش مادد
مسااابقهدهنده مطابق قوانین حاک بر حوادث فنی) یا اجازهی ادامهی تالشااش بر روی مساایر ،اتخاذ
کند .اگر مسااابقهدهنده ادامه دادن مساایر را ق ول کرد هیچ اعرراض بعدی نساا ت به حادثهی فنی
مربوطه پ یرفره نیست.
) چنانچه حادثهی فنی توسط یک مسابقهدهنده اعالم شود:
 در صورتی که مسابقهدهنده در حال صعود است ،باید نوع حادثهی فنی را مشخص کند و با موافقت داورردهبند میتواند به صعود خود ادامه داده یا آن را مروقف کند .اگر م سابقهدهنده به علت حادثهی فنی
در وضعیت قانونی قرار ندارد ،داور ردهبند باید فوراً تصمیمی اتخاذ کند و این تصمی نهایی است .اگر
م سابقهدهنده ادامه صعود را انرخا کند هیچ اعرراض بعدی ن س ت به حادثهی فنی پ یرفره نخواهد
شد.
 اگر مسابقهدهندهای صعود کند ،سپس ادعا کند که سقوه او به علت حادثهی فنی بوده است ،باید فوراًمسااابقهدهنده را به منطقهی قرنطینه ویژهای همراهی کرده و منرظر نریاهی بررسای ادعای حادثهی
فنی بماند .سرطراح باید فوراً ادعای حادثهی فنی را برر سی (و در صورت لزوم محل حادثهی فنی را
اصااالح) کند و به ساارطراح بینالملل ،داور ردهبند و رئیس هیئت داوری گزارش دهد .تصاامی رئیس
هیئت داوری (گرفرن امریاز حادثهی فنی و ا سرفادهی نادر ست از گیرهها تو سط م سابقهدهنده) نهایی
است و هیچ اعرراض بعدی در مورد حادثهی فنی پ یرفره نخواهد شد.
ج) در تمام لحظات حادثهی فنی ،رقابتکنندهی مشاامول حادثهی فنی تأییدشااده ،باید در یک منطقهی
قرنطینه جداگانه باشااد که در این مدت مسااابقهدهنده اجازه ندارد با هیچ شااخصای به جز مساائوتن
 UIAAو مساائوتن برگزارکننده ارت اطی داشااره باشااد .ق ل از ورود به محوطهی قرنطینهی جداگانه،
مساااابقهدهنده با ید فوراً تصااامی بگیرد که آیا تالش خود را بالفاصاااله پس از وقوع حادثهی فنی
میخواهد آغاز کند یا این که ترجیح میدهد به اساارراحت بپردازد .باید به مسااابقهدهنده اجازه داده
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شود که حداقل  ۲۰دقیقه بین تالشهایش ا سرراحت کند .ال ره این رئیس هیئت داوری ا ست که از
قدرت تصمی گیری نس ت به زمان دقیق شروع تالش آن مسابقهدهنده برخوردار است.
د) پس از پایان تالش مسابقهدهنده بر روی مسیر بهررین نریاهی وی منظور میگردد.
 -4-9ردهبندی پس از هر مرحله
 -4-۹-۱ردهبندی پس از هر مرحلهی مسابقه  ،Leadسرعت یا  Boulderingط ق قوانین حاک بر آن گرایش مسابقه،
تعیین میگردد.
 -4-10خاتمهی تالش بر روی مسیر
 -4-۱۰-۱تالش مسابقهدهندهی بر روی مسیر ،مطابق با قوانین حاک بر آن گرایش از مسابقه ،خاتمه یابد.
 -4-۱۰-۲مسابقهدهنده اجازه دارد در حین تالشش بر روی مسیر ،مادامی که از قوانین حاک بر خاتمهی تالش بر روی
مسیر تااوز نوند ،رو به پایین حرکت کند.
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 -5روند انضباطی حین مسابقات
 -5-1مقدمه
 -5-۱-۱رییس هیئت داوری دارای اخریار تام دربارهی تمامی فعالیتها و تصمیمات موثر بر مسابقه در فضای مسابقه از
ق یل محل ث تنام ،منطقهی قرنطینه و ترانزیت و مسرقیماً منطقه مقابل دیواره و روی دیواره میباشد.
 -5-۱-۲آئین نامههای انض اطی باید در پیوسرگی با قوانین حاک بر مسابقات بینالمللی یخنوردی ،خوانده شود.
 -5-2مسابقهدهندگان
 -5-۲-۱رییس هیئت داوری و داوران ردهبند باتوجه به تخلفات و موارد بی انض اطی توسط هر یک از مسابقهدهندگان
در فضای مسابقه ،باید تصمیمات و اقدامات زیر را اتخاذ نمایند:
الف) اخطار شفاهی ،بهصورت غیررسمی؛
) اخطار رسمی همراه با نشان دادن کارت زرد؛
رییس هیئت داوری تنها شخصی است که اخریار دارد تا تصمی به اقدام انض اطی زیر بگیرد:
ج)جلوگیری از حضور در مسابقه ،با نشان دادن کارت قرمز.
 -5-۲-۲اخطار کارت زرد (بند  ) -۱-۲-5در پی تخلف از قوانین ذیل صادر میشود:
الف)تعلل بیمورد در بازگشت به منطقه قرنطینه بهدن ال دسرور ردهبند یا رییس هیئت داوری؛
) کوتاهی از شروع مسابقه به دسرور داور ردهبند؛
ج) کوتاهی از دسرورات داور ردهبند و یا رییس هیئت داوری؛
د) اسرفاده از الفاظ یا رفرارهای ناخوشایند و زننده بهصورت خفیف؛
ه) رفرار غیر ورزشی بهصورت خفیف.
نحوهی اعرراض به این اقدامات انض اطی باید بهگونهای که در بند  ۱-6مشخص شده است ،صورت گیرد.
صدور کارت زرد دوم در یک فصل اخراج مسابقهدهنده را در مسابقهی مصو بعدی کمیرهی  UIAAدر پی
خواهد داشت.
 -5-۲-3اخراج بدون ماازات بعدی :تخلفات ذیل ،منار به صدور کارت قرمز و اخراج فوری مسابقهدهنده را بدون ماازات
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بعدی در پی خواهد داشت:
الف) مشاهدهی مسیرها خارج از منطقهی مااز قرنطینه؛
) کوتاهی از آماده شدن با تاهیزات صحیح در شروع مسیر؛
ج) اسرفاده از تاهیزات تأیید نشده؛
د) تغییر تأیید نشااده و یا کوتاهی در پوشاایدن جلیقهی مسااابقه و یا شااماره شاارکتکننده که توسااط
برگزترکننده تهیه شده است؛
ه) اساارفاده غیر مااز از هرگونه روش ارت اطی در طول حضااور در منطقهی قرنطینه یا دیگر مناطق تحت
نظارت؛
روند اعرراض به چنین اقدامات انض اطی باید بهگونهای که در بند  ۱-6مشخص شده است ،صورت گیرد.
 -5-۲-4اخراج همراه با ارجاع فوری به کمیرهی انض اطی :تخلفات زیر ،صدور کارت قرمز و اخراج فوری مسابقهدهنده از
مسابقه بههمراه ارجاع به کمیرهی انض اطی ،و در ادامهی این اقدامات ،برای ماازات بیشرر ،تعلیق از مسابقه
جام جهانی بعدی و در مواردی که تخلف در یک مسابقه غیر از مسابقات جام جهانی رخ داده باشد ،تعلیق از
مسابقهی بعدی مورد تأیید  UIAAرا در پی خواهد داشد:
الف) نقض قوانینی که در فضای مسابق و منطقهی قرنطینه و ترانزیت اعمال میشود:
 )۱گردآوری اطالعات مربوه به م سیری م سابقهدهنده باید بروی آن تالش کند ،بیش از آنچه
که در قوانین اجازه داده شده است؛
 )۲گردآوری و ت ادل اطالعات با دیگر مسابقهدهندگان بیش از آنچه در قوانین اجازه داده شده
است؛
 )3دخالت در کار یا آشاافره نمودن مسااابقهدهندهای که در حال آماده شاادن برای تالش بروی
مسیر است؛
 )4کوتاهی در اطاعت از دسرورات داوران و /یا مسئوتن رسمی برگزاری مسابقات؛
 )5عدم شرکت در هیچ یک از مراس رسمی یا دیگر رویدادهای رسمی برنامهریزی شده؛
 )6سرپیچی از قوانین مربوه به ت لیغات بر روی پوشاک مسابقهدهندگان.
) نقض قوانین اعمال شده خارج از فضای مسابقه اما در فضای عمومی:
 )۱رفرار غیر ورزشی یا دیگر مزاحمتهای جدی برای مسابقه؛
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 )۲رفرار غیر ورزشا ای یا دیگر مزاحمتهای جدی ،و /یا تهدید ،توهین و الفاظ و /یا رفرار زننده
ن س ت به م سئوتن ر سمی  ،UIAAبرگزارکنندگان ،م سئولین تی ها ،ورز شواران دیگر و یا
هرشخص دیگر.
 -5-۲-5بعد از صدور کارت زرد یا کارت قرمز  ،رییس هیئت داوری در کوتاهترین زمان ممون باید:
الف) با ارائهی یک اظهارنامهی کر ی از فرم اقدام انض اطی  UIAAبه سرپرست تی ( یا در صورت نداشرن
سرپر ست ،به م سابقهدهنده) تخلف را با ا شاره به این مو ضوع که اقدامات ان ض اطی بعدی بر ا ساس
قوانین مربوطه چه خواهد بود ،به آنها مر کر شود.
) ارائهی یک نسخه از این اظهارنامهی کر ی ،بههمراه گزارش مشروحی از تخلف صورت گرفره و هرگونه
مدرک یا پیشاانهادی در خصااوص ماازات بیش ارر به کمیرهی  UIAAبهمنظور ارجاع آن به کمیرهی
انض اطی .UIAA
 -5-3مسئوالن رسمی تیم
 -5-3-۱مسئوتن رسمی تی نیز مانند مسابقهدهندگان مورد توجه قرار گرفره و مانند آنها برخورد خواهد شد.
 -5-4سایر اشخاص
 -5-4-۱رییس هیئت داوری اجازه دارد هر شخصی را که مرتوب تخلفی شده است ،فوراً از محدودهی مسابقه (شامل
مناطق فراخوانی و ترانزیت) اخراج نموده و در صورت لزوم ،تمام فعالیتهای مسابقه را تا اناام این امر به حالت
تعلیق نگه دارد.
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 -6روند اعتراضات مسابقات
 -6-1عمومی
 -6-۱-۱تمامی اعرراضات شفاهی و کر ی و پاسخهای رسمی به این اعرراضات ،باید به زبان انگلیسی ارائه گردند.
 -6-۱-۲اعرراض تنها زمانی مورد بررسی قرار میگیرد که در فرم اعرراض رسمی  UIAAو همراه با پرداخت هزینهی
اعرراض باشد.
 -6-۱-3مربی (یا در صورت ن ود مربی ،خود مسابقهدهنده) میتواند به نریاهی نهایی اعرراض نماید .اعرراض باید تا
۱۰دقیقه بعد از انرشار نریاهی نهایی و همراه با م لغ اعرراض ( ۱۰۰یورو) ،تسلی رییس هیئت داوری گردد،
این م لغ در صورت تأیید شدن اعرراض باز گردانده میشود.
 -6-2هیئت رسیدگی به اعتراضات
 -6-۲-۱در موارد اعرراضات کر ی و یا شفاهی ،رییس هیئت داوری باید هیئت رسیدگی به اعرراضات ،شامل رییس
هیئت داوری و داور ردهبندی که در آن تصمی دخیل ن وده ،را تشویل دهد .و تصمی با سرعری که شرایط
مسابقه اجازه میدهد گرفره شود .در موارد اعرراضات کر ی ،تصمی هیئت رسیدگی به اعرراضات باید در فرم
اعرراض نوشره شده و توسط رییس هیئت داوری به شخصی که بهصورت رسمی اعرراض را ارائه نموده و در مورد
اعرراض بند  -۲-4-6زیر ،به مدیر تی و یا شرکت کننده تسلی نماید.
 -6-۲-۲تصمی هیئت رسیدگی به اعرراضات در رابطه با بند  ،4-6نهایی بوده و ن اید مورد اعرراض بیشرر قرار بگیرد.
 -6-3اعتراض به تصمیم داوران مربوط به تالش مسابقهدهنده بروی یک مسیر
 -6-3-۱در رابطه با اعرراضی که مطابق بخش  4قوانین عمومی از این قوانین ارائه میگردد:
الف) در شاارایطی که داور ردهبند ق ل از هر تصاامیمی ،بررس ای فیل ویدیویی تالش مسااابقهدهنده بروی
مساایر را تزم بداند ،باید به مسااابقهدهنده اجازه دهد تا تالشااش را مطابق قوانین به پایان برساااند.
بالفاصااله پس از پایان تالش ،داور ردهبند باید مسااابقه دهنده را در جریان این موضااوع قرار دهد که
ردهبندی وی در پایان آن مرحله از مسابقه پس از بازبینی فیل اناام خواهد گرفت.
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) بهدن ال بررسای فیل های ضا ط شاده ،تصامی رییس هیئت داوری نهایی خواهد بود .هیچ اعرراضای
پ یرفره نیست.
 -6-3-۲مسابقات سخری -سناش ارتفاع :داور ردهبند میتواند از فیلمهای رسمی ض ط شده جهت بررسی قواعد گرفرن/
لمس ،سناش ارتفاع و رت هی مسابقهدهنده در انرهای هر مرحله ،اسرفاده نماید.
 -6-3-3فیل های ض ط شده برای اهداف داوری:
الف) تنها فیل های رسمی (و نه دیگر فیل ها) توسط داور ردهبند و رییس هیئت داوری برای اهداف داوری
اسرفاده میگردد؛
) فیل های رسااامی فقط در مواردی که بندهای  ۱-3-6و  ۲-3-6بات اتفاق بیافرد مورد اسااارفاده قرار
خواهند گرفت؛
ج) بازبینی فیل های رسمی ض ط شده تنها توسط رییس هیئت داوری ،داور ردهبند ،سرطراح بینالمللی و
نماینده کمیرهی  UIAAاناام میگیرد.
 -6-4اعتراضات پس از انتشار نتایج هر مرحله
 -6-4-۱اعرراض مربوه به ردهبندی پس از پایان یک مرحله از مسابقه و انرشار نرایج رسمی ،ن اید بیش از  ۱۰دقیقه
پس از انرشار نرایج ارائه شود .اعرراض باید پس از انرشار نرایج در پایان هر مرحله اناام شود .اعرراض باید
بهصورت کر ی (به زبان انگلیسی) توسط مدیر تی یا (جاییکه مدیر تی حضور ندارد) مسابقهدهنده ،به رییس
هیئت داوری ارائه گردد .مرحلهی بعدی فینال سرعت تا زمانیکه رییس هیئت داوری نظر خود را ندهد ،آغاز
نخواهد شد.
 -6-5اعتراضات به نهاد انضباطی
 -6-5-۱در مواردی که رییس هیئت داوری تشخیص میدهد که تخلف باید توسط نهاد انض اطی کمیرهی  UIAAمورد
بررسی قرار بگیرد ،این تخلف باید همراه با گزارش رییس هیئت داوری ،رونوشت موات ات بین رییس هیئت
داوری و مدیر تی  /ورزشوار و شواهد مربوطه به کمیرهی انض اطی ارجاع گردد.
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 -6-6هزینهی اعتراض
 -6-6-۱هزینههای اعرراض مطابق با لیست هزینههایی که ساتنه توسط کمیرهی  UIAAمنرشر میشود ،قابل پرداخت
است.
 -6-6-۲درصورتیکه اعرراض تأیید شود ،وجه اعرراض بازگردانده میشود .اگر اعرراضی وارد ن اشد ،وجه اعرراض
برگردانده نخواهد شد.
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 -7قوانین مبارزه با دوپینگ UIAA
 -7-1پذیرش
 UIAA -7-۱-۱را کمیرهی بینالمللی المپیک ( )IOCبا تعهدی همیشگی به م ارزه با دوپین

در ورزش ،بهرسمیت

شناخره است.
 -7-۱-۲اهداف اساسی کنررل دوپین

 UIAAع ارتاست از:

 )۱حمایت و حفاظت از اخالق ورزشی؛
 )۲حفظ سالمت جسمانی و ذهنی یخنوردان؛
 )3اطمینان از داشرن شانس مساوی برای تمامی مسابقهدهندگان.
 -7-۱-3کنررلهای دوپین

به این منظور معرفی شده است که نرایج مسابقات  UIAAبازتا منصفانهای از توانایی

مسابقهدهندگان باشد.
 -7-2اعمال
 -7-۲-۱کد جهانی ضد دوپین

در تمام مسابقاتی که زیر نظر  UIAAبرگزار میگردد ،اعمال میشود .مسل است تمام

اشخاصی که به مسابقات وارد شده یا در مسابقات –بهعنوان ورزشوار ،مربی ،مقام رسمی ،تونسین پزشوی-
شرکت کرده باشند ،باید قوانین ضد دوپین

 UIAAکه مطابق با کد ضد دوپین

جهانی است را پ یرفره و

رعایت نمایند.
 -7-3مقام شایسته در UIAA
 -7-3-۱کمیرهی ضد دوپین
کد جهانی ضددوپین

 UIAAمقام مسئولی شایسره برای اعمال مقررات و دسرورالعمل ضددوپین

 UIAAو

است.

 -7-4انواع مواد و روشهای ممنوع
 -7-4-۱لیست معر ر و به روز شدهی مواد و روشهای ممنوع در اول ژانویه هر سال باید توسط  WADAمنرشر گردد.
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 -7-5مجازات تخلفات
 -7-5-۱در مواردی که تخلفی در قوانین ضددوپین

صورت گیرد UIAA ،روند انض اطی را مطابق قوانین ضددوپین

 ،UIAAدر برابر بخشهای مربوطه به جریان خواهد انداخت.
 -7-6مسئول شایسته جهت اجرای مجازات و حق اعتراض
 -7-6-۱هیئت رسیدگی به دوپین
 UIAAو کد ضد دوپین

 UIAAمقام شایسره جهت اجرای ماازات تخلف از قوانین و مقررات ضد دوپین
جهانی است .اعرراض به تصمیمات هیئت رسیدگی به دوپین

دادگاه حومیت ورزش ( )CASارائه شود .سیاست و روش ضد دوپین
میکند و مرعهد میشود از اعرراض به دیگر دادگاهها خودداری نماید.

 UIAAمیتواند به

شایسرگی انحصاری  CASرا تصدیق
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 -۸قوانین مسابقات  – Leadسختی
 -8-1مقدمه
 -8-۱-۱این قوانین باید در پیوسرگی با قوانین عمومی کمیرهی  UIAAحاک بر مسابقات بینالمللی یخنوردی خوانده
شود.تمامی مسیرهای مسابقهی سخری باید به صورت  Leadصعود شود و مسابقهدهنده از پایین حمایت شود.
 -8-۱-۲یک مسیر زمانی کامل و موفقیتآمیز تلقی میشود که مطابق با قوانین و مقررات حاک بر مسابقات -Lead
سخری ،صعود شود ،اگر مسابقهدهنده طنا را به شول صحیح مانند دیگر کارابینها به داخل کارابین آخرین
 Quickdrawانداخره شود و هر دو ت ر یخ خود را در نقطهی پایانی بگ ارد.
 -8-۱-3در شرایط ویژه ،رییس هیئت داوری میتواند مرحلهای از مسابقه را ح ف نماید .در این مورد نریاهی مراحل
ق ل ،ردهبندی مسابقهدهنده را معین میکند.
 -8-2تعداد مسابقهدهندگان و ترتیب شروع
 -8-۲-۱مرحلهی مقدماتی بروی دو مسیر ناهمسان برای هر گروه شروع و دسره برگزار میگردد .هر دوی این مسیرها
از درجه فنی و ویژگیهای مشابهی برخوردار باشند .در شرایط ویژه ،رییس هیئت داوری میتواند تعداد مسیرهای
مقدماتی را تنها به یک ( )۱مسیر کاهش دهد.
 -8-۲-۲در مرحلهی مقدماتی که بر روی دو مسیر مازا برگزار میگردد ،مسابقهدهندگان باید به صورت زیر بین مسیرها
تقسی بندی شوند:
الف) در مرحلهی اول م سابقه که بر روی یک یا دو م سیر با درجهی سخری یو سان برگزار می شود ،اگر
تمامی م سابقهدهندگان م سیرهای م شررک را صعود نمایند ،به روش قرعهک شی روی م سیرها قرار
میگیرند؛
) اگر مرحلهی نخ ست م سابقه بروی یک یا دوم سیر با درجهی سخری یو سان برگزار گردد و باتوجه به
تعداد صعودکنندگانی که در یک د سره شرکت میکنند ،سرطراح بینالمللی و رییس هیئت داوری
ت صمی بگیرند که برای بره نخوردن زمانبندی م سابقه ،لی ست شروع در دو گروه تق سی

شود و

مسابقه دهندگان بروی مسیرهای مازا صعود کنند ،مسابقهدهندگان بروی این مسیرها به صورت زیر
تقسی خواهند شد:
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 )۱مسابقهدهندگان در یوی از دو گروه شروع به صورت قرعهکشی قرار خواهند گرفت؛
 ۱۰ )۲رت ه برتر ردهبندی فصل ق ل مسابقات جام جهانی  UIAA IWC Tourبهصورت مساوی
بین گروهها تقسی میشوند (به این صورت :رت ه  ۱در گروه یک ،رت ه  ۲در گروه دو ،رت ه 3
در گروه یک ،رت ه  4در گروه دو و تا رت ه .)۱۰
 )3سپس ورز شوارانی که از یک فدرا سیون ه سرند باید به صورت م ساوی تق س شوند (برای
مثال اگر یک فدرا سیون شش ورز شوار دا شره با شد ،آنها به صورت م ساوی بین گروهها
تقسی میشوند= سه نفر درهر گروه،
 )4فدراسااایونهایی که تنها یک مساااابقهدهنده دارند ،از روی بیطرفی بین دو گروه تقساای
میشوند.
ج) ترتیب شروع دومین م سیر مقدماتی نیز مانند ترتیب شروع اولین م سیر ا ست ،ولی با یک تناو 5۰
درصدی .مثال :وقری  ۲۱مسابقهدهنده در یک دسره قرار دارند ،اولین کسی که مسیر یک مقدماتی را
صاااعود میکند ،بهعنوان یازدهمین نفر مسااایر دوم خواهد بود .یک نفر ن اید دوبار به عنوان نفر اول
شروع کند.
 -8-۲-3مراحل نیمهنهایی و نهایی که بر روی یک مسیر برگزار میشوند :مسابقهدهندگان به صورت زیر روی مسیرها
قرار میگیرند:
الف) مرحلهی نیمهنهایی :ترتیب شروع باید به ترتیب عوس ردهبندی مرحلهی مقدماتی صورت پ یرد .در
حالری که با توجه به بازگشاات به عقب ،مسااابقهدهندگانی دارای رت ه یوسااان بوده و رت ه بین آنها
تقسی شده است  ،ترتیب شروع برایشان به شیوهی زیر تعیین میشود:
 )۱اگر م سابقهدهندگان م ساوی شده دارای ردهبندی جهانی با شند ،به ترتیب نزولی ردهبندی
جهانی آنها (بهاینصورت که رت هی بهرر آخر صعود میکند)
 )۲اگر م سابقهدهندگان م ساوی شده فاقد ردهبندی جهانی و یا دارای ردهبندی جهانی یو سان
باشند ،بهصورت قرعهکشی؛ و
 )3اگر مساااااب قهده نده (مساااااب قهده ند گان) دارای ردهب ندی ج هانی با مساااااب قهده نده
(م سابقهدهندگان) فاقد ردهبندی جهانی م ساوی شوند ،م سابقهدهنده فاقد ردهبندی جهانی
باید زودتر شروع کند.
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) مرحلهی نهایی :ترتیب شاااروع باید به ترتیب عوس ردهبندی مرحلهی نیمهنهایی صاااورت پ یرد .در
حالری که با توجه به بازگشاات به عقب ،مسااابقهدهندگانی دارای رت ه یوسااان بوده و رت ه بین آنها
تقسی شده است  ،ترتیب شروع برایشان به شیوهی زیر تعیین میشود:
 )۱اگر م سابقهدهندگان م ساوی شده دارای ردهبندی جهانی با شند ،به ترتیب نزولی ردهبندی
جهانی آنها (بهاینصورت که رت هی بهرر آخر صعود میکند)
 )۲اگر م سابقهدهندگان م ساوی شده فاقد ردهبندی جهانی و یا دارای ردهبندی جهانی یو سان
باشند ،بهصورت قرعهکشی؛ و
 )3اگر مساااااب قهده نده (مساااااب قهده ند گان) دارای ردهب ندی ج هانی با مساااااب قهده نده
(م سابقهدهندگان) فاقد ردهبندی جهانی م ساوی شوند ،م سابقهدهنده فاقد ردهبندی جهانی
باید زودتر شروع کند.
د) فوق نهایی :ترتیب شروع مرحلهی فوق نهایی به همان صورت مرحلهی نهایی مسابقه است.
 -8-3مشاهدهی مسیر
 -8-3-۱ط ق قوانین عمومی ،مسابقهدهندگان (به صورت گروهی) اجازه دارند مسیر  On-sightی که باید بر روی آن
تالش کنند را مشاهده نمایند.
 -8-3-۲در مورد فوق نهایی ،رئیس هیئت داوری میتواند اجازهی مشاهدهی مسیر را ندهد.
 -8-4شیوهی صعود
 -8-4-۱برای هر مسیر باید مدت زمانی که هر مسابقهدهنده میتواند بر روی مسیر تالش کند از ق ل مشخص شود.
 -8-4-۲هر تالش مسابقهدهنده زمانی آغاز میشود که تمام قسمتهای بدن مسابقهدهنده از زمین جدا شده و یک ت ر
یخ او منطقه شروع را ترک کرده باشد.
 -8-4-3اگر ضروری است ورزشواران به گونهای مسیر را شروع کنند که تمامی قسمتهای بدنشان از زمین جدا شود
موان شروع باید بهطور مشخص با خط قرمز عالمتگ اری شود.
 -8-4-4مسابقهدهنده در هر لحظه از زمان تالشش بر روی مسیر ،میتواند زمان باقیمانده را از داور ردهبند سؤال کند
و داور ردهبند باید فوراً زمان باقیمانده را به اطالع مسابقهدهنده برساند .هنگامی که زمان صعود به پایان برسد
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داور ردهبند باید مسابقهدهنده را مروقف کند و دسرور روند سناش را صادر کند .مسابقهدهندهای که از دسرور
توقف داور ردهبند سرپیچی کند مشمول شیوههای انض اطی در بخش ( 5آییننامههای انض اطی مسابقات)
خواهد شد.
 -8-4-5هنگام تالش بر روی مسیر:

الف) م سابقهدهنده باید طنا را در کارابینQuickdraw/ها به صورت مروالی بیندازد .آخرین و ضعیت
قانونی برای انداخرن طنا  ،موقعیری است که مسابقهدهنده از آخرین گیره یا منطقه گرفرهشده بدون
حرکت به عقب (بدون جابه جایی هر دو ت ر یخ) برواند طنا را بیندازد .هر گونه تخطی از این قانون
منار به اعالم خاتمهی تالش مسابقهدهنده شده و سناش با توجه به بند  5-8صورت میپ یرد.
هر گونه ساارپیچی از دساارور داور ردهبند ،منار به اعالم خاتمهی تالش مسااابقهدهنده شااده و وی را
مشمول آییننامهی انض اطی بخش ، 5آییننامهی انض اطی مسابقات ،خواهد کرد.
) یک مسابقهدهنده میتواند در هر نقطه از صعودش بر روی مسیر مادامی که از بند -5-4-8الف تخطی
نوند یا به زمین بازنگردد ،رو به پایین حرکت کند.
ج) زمانی که م سابقهدهنده مطابق بند -5-4-8الف فوقال کر طنا را به داخل کارابین بیندازد اما خطای
فنی رخ داده باشد ،مسابقهدهنده اجازه دارد کارابین مروالی بعدی را بیندازد و سپس (در صورت لزوم
با برگشاااتِ به عقب) کارابین ق لی را باز کند و دوباره بیندازد .در پایان باید همهی نقاه حمایت
انداخرهشده باشد.
در مواردی که پیشااروی مسااابقهدهنده باعث تخطی از قوانین ایمنی میشااود ،داور ردهبند میتواند
دسرور توقف تالش فرد را صادر کند و بیشترین ارتفاع (یا فاصله طی شده) را اندازهگیری نماید.
 -8-5سنجش ارتفاع
 -8-5-۱ط ق بند  8-8زیر ،در صورت سقوه مسابقهدهنده و یا تصمی داور ردهبند برای توقف وی ،دورترین نقطهای
که ت ر یخ به آن رسیده است در خط سیر و توالی صعود مسیر که طراح بینالملل تعیین کرده است اندازهگیری
میشود.
 -8-5-۲معیارهای سناش:
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الف) در یخ :آخرین  Quickdrawانداخره شده و شمارهی منطقهی م شخص شده با مرزهای آبی مالک
سناش ارتفاع ا ست( .برای مثال به هفرمین منطقه از پایین و بین  Quickdrawشماره  4و شماره
 5امریاز ۰7ن 4تعلق میگیرد).
) در درایتولین  :آخرین  Quickdrawانداخرهشااده و شاامارهی گیره اساات( .برای مثال پانزدهمین
گیره از پایین و بین  Quickdrawشاااماره  5و شاااماره  6امریاز ۱5ن 5را میدهد) .هر گیره یا محل
قرارگیری ت ر یخ (فقط گیرههای د ست باید منظور شود) تو سط سرطراح بینالمللی ق ل از شروع هر
مرحله از مسابقه یا اسرفادهی موثر بعدی توسط مسابقهدهنده در طی رقابت ،مشخص میشود.
ج) مناطق یا گیرههایی معر ر هساارند که یا هردو ت ر یخ در منطقه و یا گیره باشااند و یا یوی از ت ر یخها
در درون منطقه و یا گیره باشد و دیگری در منطقه یا گیره ق لی ن اشد.
د) اگر مساااابقهدهندهای صاااعود خود را با قرار دادن ت ر یخ ها در دو منطقه یا گیرهی مرفاوت به پایان
برساااند ،در این صااورت داور به وی امریاز منطقهی پایینتر اما با «مث ت  »۰/۰۰۲را خواهد داد .اگر
مسااابقهدهنده به ساامت منطقه یا گیره جدید بپرد و ت ر یخ منطقه و گیره را فقط لمس کند و در آن
ثابت نشود امریاز «مث ت  »۰/۰۰۱به نریاهی او اضافه میشود.
ه) اگرت ر یخ پایینتر مسابقهدهنده ق ل از افرادنش رها شود،امریاز ت ر باتتر محاس ه میشود.
و) تمامی مسابقهدهندگانی که مسیر مشررکی را به اتمام رسانده باشند ،اولویت ردهبندی شان به صورت زیر
است:
أ) مرحلهی مقدماتی:
 )۱تالش :مساااابقهدهندگانی که در تالش اول تا یک ارتفاع مشاااخص صاااعود کردهاند ،از
رت هی بهرری نسااا ت به افرادی که تا ه مان ارت فاع در تالش دوم صاااعود کردها ند
برخوردارند.
 )۲زمان :اگر مرحلهی مقدماتی قرنطینه داشره باشد.
) مراحل نیمهنهایی ،نهایی و فوق نهایی:
 )۱زمان.
 -8-5-3بیشترین زمان برای صعود توسط رئیس هیئت داوری تعیین میگردد.
 -8-5-4نوک ابزارهای یخ ممون است هنگامی که در یک گیره و یا موقعیت اسرفاده میشوند یودیگر را لمس کنند و
یا بر روی یودیگر قرار گیرند ،اما ت ر یخها ن اید به یودیگر یا به کرامپنها مرصل شوند .ت ر یخها فقط میتوانند
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با دست ۱و نه بازوها اسرفاده شوند.
 -8-5-5فقط با دست میتوان از ابزارهای یخ اسرفاده کرد.
 -8-5-6یک داور  UIAAمیتواند مسابقهدهنده را در هر زمانی به خاطر موارد ایمنی مروقف کند.
 -8-5-7به زمین افرادن هر کدام از تاهیزات اج اری باعث خاتمهی تالش فوری مسابقهدهنده میشود.
 -8-5-8اگر مسابقهدهندهای ق ل از آنوه طنا را در آخرین کارابین بیندازد آخرین گیره را بگیرد ،یک کمک مصنوعی
منظور شده ،تالش وی خاتمه یافره و ط ق بند  ۱-5-8امریاز وی محاس ه میشود.
 -8-6ردهبندی پس از هر مرحله از مسابقه
 -8-6-۱پس از پایان هر مرحله از مسابقه ،مسابقهدهندگان باید مطابق بند  ۲-5-8ردهبندی شوند.
 -8-6-۲در صورت وجود رت ههای مساوی ،بهجز حالتهای خاصِ ذکر شده در بند ، 3-6-8از روش بازگشت به ق ل به
منظور تمیز رت ههای مساوی اسرفاده میشود .اگر همچنان رت هّها مساوی بمانند ،روش بازگشت به ق ل به
مراحل ق لی نیز سرایت میکند .اگر مرحلههای ق لی بر روی دو یا چند مسیر غیر همسان برگزار شده باشد
روش بازگشت به ق ل اعمال نمیشود .چنانچه رت ههای برابر همچنان باقی ماندند هر دو شرکتکننده ه رت ه
اعالم خواهند شد.
 -8-6-3اگر شرایط قرنطینه در مرحلهی مقدماتی اعمال شود و دو یا چند شرکتکننده در هر مرحلهای موفق به Top

مسیر شدند زمان صعود ،رت هی آنها را تعیین خواهد کرد .شرکتکنندهی سریعتر باتتر از شرکتکنندهی
کندتر ردهبندی خواهد شد .اگر برای آن مرحله قرنطینه وجود نداشره باشد ،مسابقهدهندگان مساوی خواهند
ماند.
 -8-6-4در صورتیکه نوع مسابقه به صورت خاصی مشخص نشده است ،در مرحلهی مقدماتی مسابقهای که
مسابقهدهندگان بر روی دو یا چند مسیر غیرمشابه با درجه سخری یوسان تقسی شدهاند ،برای آن
مسابقهدهندگانی که به مرحلهی بعد راه نمییابند ،ردهبندی نهایی با ماموع رت ههای به دست آمده در مسیرهای
ترکیبشده محاس ه میشود.

 - ۱مررج  :از مچ به پایین
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 -8-6-5فوقنهایی :اگر پس از اناام بازگشت به ق ل در مرحلهی نهایی مسابقات همچنان رت ههای مساوی برای کسب
مقام اول وجود داشره باشد؛ باید مرحلهی فوق نهایی برگزار شود .اگر پس از مرحلهی فوق نهایی باز ه رت ههای
برابر وجود داشت هردو شرکتکننده برابر اعالمشده و مسابقه پایان میپ یرد.
 -8-7سهمیه برای هر مرحله
 -8-7-۱مطالب بخش  ۱-7-8باید با پیوسرگی با مطالب بخش  ۱-6-8بات مطالعه شود و یعنی باید ابردا ردهبندی
اناامشده و سپس این بخش اعمال شود.
 -8-7-۲اگر تعداد شرکتکنندگانی که موفق به اتمام ( )Topمسیر شدهاند از سهمیهی تعداد نفرات برای مرحلهی بعد
کمرر است ،سهمیهی ثابت باید با ورزشوارانی که باتترین رت ه را در مرحله ق ل کسب کردهاند ،تومیل شود.
 -8-7-3سهمیهی ثابت برای حضور مسابقهدهندگان در مراحل نیمهنهایی و نهایی به ترتیب  ۱8و  8نفر است.
 -8-7-4مرحلههای نیمهنهایی و نهایی – سهمیهی شناور :چنانچه برای مراحل نیمهنهایی و نهایی سهمیهی ثابت به
علت رت ههای مساوی پس از بازگشت به ق ل از تعداد معین تااوز کرد ،آن تعداد از شرکتکنندگانی که نزدیکتر
به سهمیهی ثابت هسرند (پس از محاس هی رت هی باتیی و پایینی سهمیهی ثابت) به مرحلهی بعد راه مییابند.
این در شرایطی است که تعداد نفرات در مراحل نیمهنهایی و نهایی ن اید به ترتیب کمرر از  ۱6و  6نفر باشد.
 -8-7-5اگر در مرحلهی نهایی سهمیهی ثابت به دلیل تساوی رت هی چند مسابقهدهنده پس از اعمال بازگشت به ق ل
از تعداد معین تااوز نماید؛ پس از محاس هی تعداد راه یافرگان با و بدون در نظر گرفرن رت ههای مساوی ،همهی
شرکتکنندگان برابر به مرحلهی نهایی راه خواهند یافت.
 -8-7-6تحت شرایط خاص سهمیه کمرر میتواند اعمال شود :این تصمی باید در جلسهی فنی ق ل از شروع مسابقه
توسط رئیس هیئت داوری در مشورت با برگزار کننده اعالم شود.
 -8-8خاتمهی تالش بر روی مسیر
 -8-8-۱تالش موفقیتآمیز روی یک مسیر :تالش مسابقهدهندهی بر روی یک مسیر ،زمانی موفقیتآمیز تلقی خواهد
شد که با بند  5-4-8بات مطابقت داشره باشد.
 -8-8-۲تالش ناموفق روی یک مسیر :تالش مسابقهدهندهی بر روی یک مسیر ،زمانی ناموفق تلقی خواهد شد که:
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الف) سقوه کند؛
) زمان صعودش از زمان تعیینشدهی مسیر فراتر رود؛
ج) هنگام صعود از هر قسمت دیواره که ممنوع اعالمشده است اسرفاده نماید؛
د) اسرفاده از ل ههای باتیی و کناری دیواره یا پنلها؛
ه) خطا درانداخرن طنا به  Quickdrawط ق قوانین حاک بر مسابقات؛
و) پس از آغاز صعود هر یک از قسمتهای بدن یا ابزار او با زمین تماس پیدا کند؛
ز) اسرفاده از هرگونه کمک مصنوعی.
 -8-8-3در صورتی که یک مسابقهدهنده در مرحلهی مقدماتی اولین تالشش پایان یابد و اولین  Quickdrawی بعد از
 Quickdrawای که از ق ل انداخره شده است را نیانداخره باشد؛ مااز است که تالش دومش را نیز اناام دهد.
زمان او مروقف نمیگردد؛ بنابراین صعودکننده باید هر دو تالشش را در بازهی زمانی مااز مسیر اناام دهد.
 -8-9ردهبندی هنگامی که در یک مرحله باید دو مسیر را (تمامی مسابقهدهندگان) صعود کنند
 -8-۹-۱در حالری که یک مرحله از مسابقه دارای دو مسیر بود که همهی مسابقهدهندگان باید آن را صعود میکردند،
ردهبندی باید به این صورت باشد:
الف) امریازهای مه :
 : Pt امریاز کل
 :R1 رت ه مسیر ۱
 :R2 رت ه مسیر ۲
) امریازهای محاس ه شده برای به دست آوردن رت ه:
𝑅1 × 𝑅2 × … = Pt
هر اندازه که امریاز کل کمرر باشد ،رت ه بهرر است.
الف) در حالری که رت ههای مساوی وجود داشت ،محاس ات ق لی با در نظر گرفرن این نوره اناام می شود
که امریاز هر کدام از مساااابقهدهندگانی که رت هی برابر بر روی یک مسااایر کساااب کردهاند؛ برابر با
میانگین رت ه مسابقهدهندگان مساوی در آن مسیر میباشد.
) مثالها:
مثال  5 :۱نفر رت ه نخست را در مسیر اول کسب کردهاند:

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

قوانین 201۹

۱ + ۲ + 3 + 4 + 5 ۱5
= =3
5
5
آنگاه رت هی  R1همهی این  5نفر به جای  ۱برابر  3خواهد بود.
مثال  3 :۲نفر رت ه 4ام را در مسیر  ۲کسب کردهاند:
4 + 5 + 6 ۱5
= =5
3
3
آنگاه رت هی  R2همهی این  3نفر به جای  4برابر  5خواهد بود.
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 -۹قوانین رقابتهاي سرعت
 -9-1مقدمه
 -۹-۱-۱این قوانین باید در پیوسرگی با قوانین عمومی کمیرهی  UIAAکه بر مسابقات بینالمللی یخنوردی حاک است
مطالعه شود.
 -۹-۱-۲تمام مسیرهای مسابقات سرعت باید به صورت  Top-ropeصعود شوند.
 -۹-۱-3یک صعود زمانی موفقیتآمیز تلقی میشود که ط ق قوانین حاک بر مسابقات سرعت صعود شده و مسابقهدهنده
دسرگاه زمانسنج را مروقف کرده باشد.
 -۹-۱-4ق ل از شروع مرحلهی مقدماتی یک مرحله تمرین باید اناام گیرد و هر ورزشوار حداقل یکبار اجازه صعود
داده خواهد شد .ممون است تمرین بر روی مسیرهای مسابقه یا مسیری با درجه سخری و کیفیری مشابه بر
گزار خواهد شد .این تصمی بر عهدهی رییس هیئت داوری است .رییس هیئت داوری زمان و مدت تمرین را در
جلسهی فنی اطالعرسانی مینماید.
 -۹-۱-5در طول برگزاری دور۱های مرحلهی نهایی ،هر مرحله فوراً بهدن ال مرحلهای دیگر و در زنان و مردان بهصورت
مرناو  ،برگزار میگردد ،یعنی هنگامیکه مردان مرحلهای را به اتمام رساندند ،زنان مرحلهی بعدشان را آغاز
میکنند و مردان اسرراحت خواهد کرد و به همین ترتیب .در قالب تکمسیره هر دسره تالشهای خود را ق ل
از شروع تالشهای دسرهی دیگر آغاز میکند.
 -۹-۱-6در شرایط خاص رییس هیئت داوری میتواند مرحلهای از مسابقه را ح ف نماید ،در این صورت نرایج بدست
آمده از مراحل پیشین ردهبندی مسابقهدهنده را تعیین میکند.
 -9-2ایمنی
 -۹-۲-۱طنا  Top-ropeباید از دو نقطهی حمایری جداگانه ع ور نماید .هر یک از این نقاه حمایری ،از یک کارابین
پیچ دار که با یک اسلین

 Quickdrawو یک کارابین  ۱۰ Maillon Rapideمیلیمرر که با توجه به

دسرورالعمل شرکت سازنده بسرهشده است ،تشویل میشود.
Stage

۱
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 -۹-۲-۲محل قرارگیری آخرین نقطهی حمایت باید باتی دسرگاه کنررل زمان و یا عالمت انرهای مسیر باشد.
 -۹-۲-3طنا صعود باید به وسیلهی  ۲کارابین پیچ یا خودقفلشونده در جهت مخالف (دهانهها مخالف یودیگر قرار
گیرد) به  Harnessمسابقهدهنده مرصل شده و همچنین طنا

صعود باید به وسیلهی گرهی « figure of

»eightای که به وسیلهی گرهی  stopperیا چسب ایمن شده است ،به کارابینها مرصل شود.
 -۹-۲-4محل قرارگیری حمایتها باید به گونهای باشد که احیاناً باعث کمک یا مانع صعود مسابقهدهنده نشده و به بروز
خطری برای مسابقهدهنده در حین تالشش بر روی مسیر منار نشود.
 -۹-۲-5حمایت:
الف) هر طنا باید به وسیله دو حمایتچی کنررل شود؛
) حمایتچیان باید در موانی در زیر دیواره قرار بگیرند تا در صااورت افرادن ابزار در حین مسااابقه دچار
حادثه نشوند.
 -۹-۲-6تمامی تاهیزات اضافی (کارابین Quickdraw ،و میخ و غیره) باید از روی مسیرها جمع شوند.
 -۹-۲-7مسیرها باید به گونهای طراحی شوند که مسابقهدهندگان با یودیگر برخورد نداشره و موجب حواسپرتی بیش
از حد یودیگر نشوند.
 -9-3مسیرهای مسابقات
 -۹-3-۱در صورتی که مراحل مقدماتی و مرحلهی نهایی:
الف) در یک روز برگزار شوند :مسیرهای هردو مرحله باید مشابه باشند.
) در روزهای مرفاوت برگزار شاااوند :مسااایرها میتواند کمی مرفاوت باشاااند .این مورد باید از ق ل به
مسابقهدهندگان اطالع داده شود.
 -۹-3-۲ارتفاع در مسابقات سرعت تک مسیره بین  ۱8تا  ۲5مرر و مسابقات دو مسیره  ۱۲تا  ۱8مرر است.
 -9-4زمان صعود
 -۹-4-۱زمان صعود با این روشها قابل اندازهگیری است:
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الف) یک زمان سنج موانیوی  -الوررونیوی با دقت  ۰/۰۱ثانیه .این زمان سنج باید قادر با شد هر خطایی را
در هر تالش ث ت نماید .در صورت ایااد مشول برای یک زمانسنج باید برای هر دو شرکتکننده (در
صورت دو م سیره بودن م سابقه) حادثهی فنی اعالم شود .ن اید از زمان سنج د سری (زمان سنجهای
دسری با دقت  ۰/۰۲ثانیه) برای ادامه تالش اسرفاده کرد.
) زمانسنج دسری :اگر از زمانسنج دسری اسرفاده میشود هر مسیر با یک داور ردهبند و دو داور کموی
که هر کدام یک زمان سنج دارند زمانگیری شود .زمان م سابقهدهنده (در صورت صعود موفقیتآمیز
مسیر) توسط داور ردهبند و پس از کسر خطاهای آشوار با میانگینگیری از زمانها ث ت میشود.
ج) هردو زمانسنای دسری و موانیوی-الوررونیوی باید با یودیگر اناام شوند .زیرا در صورت خرا شدن
سی سر موانیوی -الوررونیوی ،نیازی به برگزاری مادد م سابقه نخواهد بود و زمانهایی که به صورت
دسااری ث ت شاادهاند برای کل مرحله اساارفاده میشااود ،از نرایج زمانساانای موانیوی -الوررونیوی
اسرفاده نخواهد شد ،یعنی ترکیب زمانهای دو سیسر مااز نمیباشد.
 -9-5صعود کامل یک مسیر
 -۹-5-۱صعود موفقیتآمیز :صعودی موفقیتآمیز تلقی میشود که تحت قوانین بخش  3-۱-۹به پایان رسیده باشد.
 -۹-5-۲صعود ناموفق :هنگامی صعود یک مسابقهدهنده کامل تلقی نمیشود که یوی از خطاهای زیر اتفاق بیفرد:
الف) سقوه کند؛ « سقوه» به معنی جدا شدن از دیواره(معلق شدن در هوا) برای بیش از  ۱ثانیه ا ست.
تعیین مصداق سقوه نس ت به تصمی داور تعیین میشود.
) پس از آغاز صعود هر یک از قسمتهای بدن یا ابزار او با زمین تماس پیدا کند؛
ج) اسرفاده از هرگونه کمک مصنوعی؛
د) دومین خطای اسرارت را در یک رویداد مرتوب شود؛
ه) زمان صعودش از زمان صعود مااز که ع ارت است از  6۰ثانیه فراتر رود.
 -9-6مسابقات سرعت تک مسیره
 -۹-6-۱تعداد شرکتکنندگان و ترتیب شروع
الف) اگر بیش از  ۱6شرکتکننده وجود داشره باشد ،مسابقات باید در دو مرحله برگزار گردد.
) ترتیب شروع شرکتکنندگان در مرحلهی نخست (مقدماتی) بر اساس قرعهکشی خواهد بود.
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ج) مرحلهی نهایی ۱6 :م سابقهدهندهی برتر به مرحلهی نهایی راه پیدا میکنند .ترتیب شروع در مرحلهی
نهایی ،عوس ردهبندی مرحلهی مقدماتی خواهد بود.
 -۹-6-۲نمایش صعود و مشاهدهی مسیر
 )۱مسیر باید توسط طراح یا سرطراح بینالمللی صعود شود و سپس مشاهدهی مسیر صورت بگیرد.
 -۹-6-3شیوهی صعود
 )۱با فراخوانی توسط داور ردهبند برای شروع مسیر هر شرکتکننده باید در حالت آغاز صعود قرار بگیرد
که در این صورت باید حداقل یوی از پاها روی زمین و حداقل یک د ست و یک پا با یخ تماس داشره
باشد.
 )۲زمانی که مسابقهدهنده در موقعیت شروع قرار میگیرد ،داور ردهبند میپرسد« :آماده؟» .پس از تأیید
توسااط مسااابقهدهنده ،داور ردهبند باید اعالم کند «حاضاار» و پس از یک موث کوتاه ( ۱-۲ثانیه) با
عالمری واضح و کوتاه (بین  ۰/۱تا  ۰/۲ثانیه) عالمت آغاز را بدهد و یا در صورت اسرفاده از زمان سنج
دسری اعالم کند« :رو».
 )3پس از د سرور یا عالمت شروع ،م سابقهدهنده باید تالش خود را روی م سیر آغاز کند .هیچ اعررا ضی
نس ت به دسرور شروع مورد ق ول نخواهد بود مگر این که در هنگام سؤال «آماده؟» مسابقهدهنده به
وضوح اعالم عدم آمادگی کرده باشد.
 -۹-6-4ردهبندی پس از هر مرحله از مسابقه
 )۱پس از هر مرحله از م سابقه ،م سابقهدهندگان باید بر ا ساس زمان شان ردهبندی شوند .م سابقهدهنده
سریعتر باتتر از مسابقهدهندهی کندتر قرار میگیرد.
 )۲تنها آن ورزشوارانی که موفق شدند مسیر را به تا انرها صعود کنند ،ردهبندی خواهند شد.
 )3فوق نهایی :اگر برای کسب مقام اول تساوی وجود داشره باشد باید فوق نهایی برگزار گردد .اگر پس از
فوقنهایی باز ه دو رت هی مساوی وجود داشره باشد ،هر دو مسابقهدهنده برابر معرفی شده و مسابقه
پایان میپ یرد.
 )4در اولین مرحله از رقابتها (مرحلهی مقدماتی) ،مسااابقهدهندگان دو تالش (که به ترتیب میباشااد)
دارند که با قرعهکشاای مشااخص میشااود .ترتیب شااروع تالش دوم مانند تالش اول اساات .بهررین
نریاهی تالش برای مرحلهی نهایی منظور میشود.
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 )5در مرحلهی نهایی هر مسابقهدهنده اجازه سه تالش دارد .ترتیب شروع تالش دوم و سوم مانند تالش
اول است.
 )6به منظور تعیین رت هی فینالی ستها ،تنها بهررین امریاز مرحلهی نهایی لحاظ خواهد شد .افرادی که
به مرحلهی نهایی راه پیدا نوردهاند ،بهررین رت هی مرحلهی مقدماتی آنان به منظور رت هبندی ایشاان
اسرفاده میگردد.
 -9-7رقابتهای سرعت دوگانه
 -۹-7-۱رقابتهای سرعت باید شامل دو مرحله زیر باشد -همچنین اگر در مرحله مقدماتی بیش از  ۱6نفر زمان معر ر
کسب کرده باشند ،احرماتً یک مرحلهی نیمهنهایی نیز موردنیاز است.
الف) مرحلهی مقدماتی؛
) مرحلهی نهایی که میتواند شامل مراحل یک چهارم نهایی و نیمهنهایی و نهایی باشد.
 -۹-7-۲مسابقات سرعت دوگانه باید دارای دو مسیر کامالً مشابه از نظر طول ،ویژگی و سخری باشد.مسابقهدهندگان
باید بعد از صعود اولین مسیرشان در سریعترین زمان ممون مسیرشان را تعویض نمایند ،آنها اجازه ندارند برای
آنکه زمان بیشرری برای ریواوری بهدست بیاورند مسیر طوتنیتری را بپیمایند .در اینصورت ممون است منار
به اقدام انض اطی گردد.
 -۹-7-3تعداد شرکتکنندگان و ترتیب شروع و ردهبندی
 )۱هر مسابقهدهنده به واسطه ماموع زمان به دست آمده بر هردو مسیر ردهبندی میشود.
 )۲مرحلهی مقدماتی :ترتیب شروع مرحلهی مقدماتی با قرعهکشی مشخص می شود .هر مسابقهدهندهی
مسیر ( Aیا  )۱را صعود کرده و پس از صعود موفقیتآمیز مسیر ( Bیا  )۲را نیز صعود خواهد کرد.
 )3مرحلهی مقدماتی -ردهبندی :در مرحلهی مقدماتی چنانچه م سابقهدهنده موفق به صعود م سیر اول
نشود؛ ح فشده و در آخرین جایگاه ردهبندی قرار میگیرد( .بدون کسب نریاه)
 )4مرحلهی مقدماتی -ردهبندی :در مرحلهی مقدماتی چنانچه مسابقهدهندهای موفق به صعود مسیر دوم
نشااود ح فشااده و در آخرین جایگاه پس از افرادی که مساایرها را صااعود کردهاند ،قرار میگیرد( .به
عنوان نفر آخر) .این فرد دارای نریاه است و در ردهبندی قرار میگیرد.
 )5مراحل نیمهنهایی و نهایی  -تعداد شرکتکنندگان:
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الف) هنگامیکه تعداد مساااابقهدهندگانی که در مرحلهی مقدماتی موفق به کساااب زمان معر ر در هر دو
مسیر شدند  ۱6نفر یا بیشرر باشند ،آنگاه  ۱6مسابقهدهنده به مرحلهی نیمهنهایی راه خواهند یافت و
 8نفر به مرحلهی نهایی.
) هنگامیکه تعداد مساااابقهدهندگانی که در مرحلهی مقدماتی موفق به کساااب زمان معر ر در هر دو
مسیر شدند کمرر از  ۱6نفر باشد ،آنگاه  8مسابقهدهنده به مرحلهی نهایی خواهند رفت.
 )6مرحلهی نیمهنهایی :هر مساااابقهدهنده با توجه به زمانهای به دسااات آورده بر روی هردو مسااایر
ردهبندی خواهد شد.
 )7مرحلهی نیمهنهایی :ترتیب شروع در مرحلهی نیمهنهایی مشابه مرحلهی مقدماتی خواهد بود.
 )8مرحلهی نیمهنهایی  -ردهبندی :اگر مسابقهدهندهای موفق به صعود کامل یوی از مسیرها نشود آنگاه
وی در آخرین جایگاه پس از کسانی که موفق به صعود کامل مسیرها شدهاند قرار میگیرد .او با توجه
به ردهبندی مرحلهی مقدماتی پس از کساانی که موفق به صااعود هر دو مسایر شااده اساات ردهبندی
میشود.
 )۹مرح لهی ن هایی :این مرح له شاااا مل مامو عه مرا حل ح فی اسااات که ماموع ز مان هایی که
مساااابقهدهندگان بر روی هردو مسا ایر به دسااات آوردهاند از اهمیت برخوردار اسااات .نریاهی کلی
بازندگان در یک چهارم نهایی (موانهای  5تا  )8با توجه به زمان صعودشان به دست خواهد آمد.
 )۱۰ترتیب شاااروع در مرحلهی اول مرحلهی نهایی باید بر اسااااس ردهبندی نهایی مرحلهی نیمهنهایی و
مطابق با جدول زیر باشد:
طرح 8 :مسابقهدهنده (یک چهارم نهایی ح فی)
دور اول ۱ :با 8
دور دوم:

 4با 5

دور سوم:

 ۲با 7

دور چهارم:

 3با 6

دو جفت زیر (نیمهنهایی ح فی) از برندهها تشویل میشود و با زمان کسبشدهی ایشان به دست
میآید:
دور اول:

 ۱با 4

دور دوم:

 ۲با 3

دور نهایی ح فی از برندههای نیمهنهایی به دست میآید.
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بازندههای مرحلهی نیمهنهایی برای کسب مقام 3ام و 4ام مسابقه میدهند.

دور دوم:

برندههای مرحلهی نیمهنهایی برای کسب مقام اول و ۲ام مسابقه میدهند.
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نمای مرحلهی نهایی

)۱۱عدم موفقیت در تمام کردن یک مسیر در مرحلهی نهایی:
أ) مراحل نهایی و نیمهنهایی :اگر مسااابقهدهندهای موفق به صااعود کامل هر کدام از مساایرها
ن شود ،ح ف شده و م سابقهدهندهی دیگر برندهی آن مرحله اعالم خواهد شد .اما اگر هردو
مسابقهدهنده موفق به کامل کردن هردو مسیر نشوند آن مرحله باید بالفاصله دوباره برگزار
شود.
) برای تعیین رت ههای سااوم و چهارم مسااابقه ،این مرحله تا مشااخص شاادن برنده باید تورار
شود.
ج) مرحلهی نهایی :اگر هر دو مسااابقهدهنده موفق به کامل کردن مس ایر نشاادند بالفاصااله این
مرحله برای مشخص کردن نفر برتر باید تورار شود.
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د) مرحله یک چهارم نهایی :اگر هردو مساااابقهدهنده ساااقوه کنند ،ایشاااان بر ط ق نرایج
نیمهنهاییشاااان رت هبندی میشاااوند و بهررین بازندهی (از نظر زمان) هر جفت ،به عنوان
رت هی چهارم نیمهنهایی قرار میگیرد.
)۱۲نفرات با رت ههای برابر:
أ) مرحلهی مقدماتی :اگر در پایان مرحلهی مقدماتی به علت تساوی مسابقهدهندگان در کسب
سهمیه آخر برای راهیابی به مرحلهی نهایی ،تعداد مسابقهدهندگان از سهمیهی ثابت بیشرر
شاااد؛ در این صاااورت هیچ کدام به مرحلهی نهایی راه پ یدا نخواهند کرد و در جایگاه های
مساوی ردهبندی خواهند شد.
) مرحلهی نهایی :اگر در مرحلهی نهایی در مراحل نیمهنهایی و نهایی دو شااارکتکننده برابر
شدند برای تعیین برنده باید یک(چند) مرحله اضافی بین دو مسابقهدهنده برابر برگزار شود.
ج) مرحلهی نهایی :اگر دو م سابقهدهنده در هر مرحلهی دیگری با یودیگر برابر شدند ،برندهی
آن مرح له با ید با تو جه به ن رایج آن ها در دور های ق لیِ مرح لهی ن هایی یا با تو جه به
نرایاشان در مرحلهی نیمهنهایی (برای اولین مرحله از مرحلهی نهایی) تعیین شود.
)۱3اطالعات اولیه (ردهبندی و زمانهای هر م سابقهدهنده در هر مرحله از رقابتها) باید م سرقیماً پس از
تعیین نرایج به اطالع تماشاچیان و مربیان برسد:
أ) بر صفحههای نمایش الورریوی (تابلو یا پرده) یا؛
) اگر (الف) موجود ن ود ،پوسررهای اطالعرسانی یا تابلو.
)۱4نرایج کلی باید با زمانهای به دست آمده توسط مسابقهدهنده در تمامی مراحل گزارش شود.
 -۹-7-4نمایش صعود و مشاهدهی مسیر
 )۱م سیر  Aباید تو سط طراح یا سرطراح بینالمللی با مدت زمان صعود بی شینهی شش دقیقه نمایش
داده شود.
 )۲بالفاصله بعد از  ۱-۹-7-4مسیر  Bبه همان روش نمایش داده میشود.
 -۹-7-5شیوهی صعود
 )۱پس از این که داور ردهبند مساااابقهدهنده را به منظور شاااروع تالشاااش بر روی مسااایر فراخواند،
مساااابقهدهنده به حالت آمادهباش که شاااامل قرار گرفرن حداقل یک پا بر روی زمین و حداقل یک
دست و یک پا یر روی یخ است ،قرار بگیرد.
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 )۲مسابقهدهندهای که رت هی بهرری کسب کرده است ،باید صعودش را بر مسیر  )۱( Aآغاز کند.
 )3زمانی که هردو مسابقهدهنده در موقعیت شروع قرار میگیرند ،داور ردهبند میپرسد« :آماده؟» .پس از
تأیید تو سط هردو م سابقهدهنده ،داور ردهبند باید اعالم کند «حا ضر» و پس از یک موث کوتاه (۲-۱
ثانیه) با عالمری وا ضح و کوتاه (بین  ۰/۱تا  ۰/۲ثانیه) عالمت آغاز را بدهد و یا در صورت ا سرفاده از
زمانسنج دسری اعالم کند« :رو».
 )4موقعیت عالمت آغازگر باید از هردو مسابقهدهنده به یک فاصله باشد.
 )5پس از دسرور یا عالمت شروع ،هر مسابقهدهنده باید تالش خود را روی مسیر آغاز کند .هیچ اعرراضی
ن س ت به د سرور شروع مورد ق ول نخواهد بود مگر اینوه در هنگام سؤال «آماده؟» م سابقهدهنده به
وضوح اعالم عدم آمادگی کرده باشد.
 )6هر مسابقهدهنده باید به وسیلهی  ۲حمایتچی و به صورت دینامیک حمایت شود.
 )7حمایت باید بر روی فرد حمایتچی اناام شود و ن اید بر روی نقطهی ثابت اناام شود.
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 -۱0قوانین مسابقات  - Boulderingسختی
 -10-1مقدمه
 -۱۰-۱-۱این قوانین باید در پیوسرگی با قوانین عمومی کمیرهی  UIAAکه بر مسابقات بینالمللی یخنوردی حاک است
مطالعه شود.
 -۱۰-۱-۲همهی مسابقات  Boulderingباید یا به صورت  Top-ropeصعود شود و یا بدون اسرفاده از طنا

صعود

میشوند.
 -۱۰-۱-3یک صعود زمانی موفقیتآمیز تلقی میشود که ط ق قوانین حاک بر مسابقات بلدر صعود شده باشد و
مسابقهدهنده و هردو ت ر یخ در نقطه پایانی قرار داشره باشند.
 -۱۰-۱-4در شرایط ویژه رییس هیئت داوری میتواند مرحلهی از مسابقه را ح ف نماید ،در این صورت نرایج مراحل
ق ل تعیینکنندهی ردهبندی مسابقهدهنده در مسابقه خواهد بود.
 -10-2تعداد مسابقهدهندگان و ترتیب شروع
 -۱۰-۲-۱جز در مواردی که ترتیب شروع دیگری تعیینشده باشد (برای مثال رقابتهای جام جهانی) ،در مرحلهای از
رقابتها (به جز مرحلهی نهایی و مرحلهی فوق نهایی) که بر روی یک گروه از بلدرها برگزار میشود (حداقل
دو) ترتیب شروع بر اساس قرعهکشی اناام میگیرد.
 -۱۰-۲-۲در مراحلی که (به جز مرحلهی نهایی و فوق نهایی) مسابقات بر روی دو یا بیشرر از دو گروه از مسیرها برگزار
میشود (حداقل ۲تا در هر مرحله) ،ترتیب شروع بر این اساس است:
الف) اگر اولین مرحله از مسابقات بر روی دو مسیر مشابه از نظر سخری صورت بگیرد مسابقهدهندگان باید
به وسیله قرعهکشی بین این مسیرها تقسی شوند.
) در مراحل بعدی که بر روی دو مسیر مشابه از نظر سخری یا بیشرر برگزار می شود مسابقهدهندگان به
صااورت تناوبی با توجه به نریاه مرحله ق ل تقساای خواهند شااد .برای مثال رت ههای  3 ،۲ ،۱و 4
مرحلهی ق ل ،به این ترتیب بین مسیرهای  Aو  Bکه نفرات  ۱و  3روی مسیر  Aو نفرات  ۲و  4روی
مسیر  Bباشند قرار میگیرند .بعد از این تقسی بندی ترتیب شروع با قرعهکشی مشخص خواهد شد.
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ج) مرحلهی نهایی :ترتیب شروع بر اساس معووس ردهبندی مرحلهی نیمهنهایی است .اگر پس از بازگشت
به ق ل باز ه رت ههای برابر وجود دا شره با شد بر ا ساس قرعهک شی بین رت ههای برتر ترتیب شروع
مشخص میشود.
د) مرحلهی فوق نهایی :ترتیب شروع در این مرحله مطابق با مرحلهی نهایی است.
 -10-3مشاهده مسیر
 -۱۰-3-۱با توجه به قوانین عمومی مسابقهدهندگان (گروهی) اجازه دارند به صورت دیداری ( )On-sightمسیرهایی که
بر روی آنها تالش میکنند را مشاهده میکنند.
 -۱۰-3-۲در مرحله مرحلهی فوق نهایی رئیس هیئت داوری میتواند اجازه مشاهده مسیر را ق ل از صعود ندهد.
 -10-4روش صعود
 -۱۰-4-۱برای هر مسیر باید یک زمان از پیش تعیینشده برای هر مسابقهدهنده اخرصاص داده شود( .زمانی جهت
بیرون آمدن از ایزوله)
 -۱۰-4-۲زمان صعود :توسط هیئت داوری تعیین میشود.
 -۱۰-4-3زمان با صدایی بلند اعالم میشود و بعد از شروع زمان مسابقهدهنده ت ر یخها را در نقطه شروع گ اشره و
مسابقه را آغاز میکند.
 -10-5امتیازدهی
 -۱۰-5-۱با توجه به قوانین بند  8-۱۰زیر ،در صورت سقوه شخص و یا اعالم داور ردهبند م نی بر توقف مسابقهدهنده
باتترین نقطهای که وی قادر بوده با ت ر یخ خود به آن دسررسی پیدا کند یا در صورتی که مسیر به
شول Traverseو یا در سقف باشد دورترین نقطهای که با ت ر یخ به آن رسیده است در خط سیر مسیر و در
مسیری که سرطراح بینالملل معین کرده است امریاز وی در نظر گرفره میشود .مالک سناش منطقه یا گیرهی
مشخصشده است .در صورتی که هر دو ت ر یخ وارد منطقه یا گیرهی مشخصشده باشد و یا یوی از ت ر یخها
در منطقه یا گیره و دیگری در منطقه یا گیرهی ق لی ن اشد ،آن قسمت مورد تأیید است.
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 -10-6ردهبندی پس از هر مرحله
 -۱۰-6-۱هر منطقه به همان اندازهی امریاز انرهای مسیر دارای ارزش مطلق هزار امریاز است.
 -۱۰-6-۲ارزش موثر هر منطقه برابر است با ارزش مطلق آن تقسی بر تعداد ورزشوارانی که به آن منطقه رسیدهاند.
 -۱۰-6-3نریاه برای هر صعودکننده در هر مسیر ماموع ارزش موثر هر منطقه است.
 -۱۰-6-4اگر دو ورزشوار یا بیشرر دارای امریاز یوسان بودند تعداد تالشها برای رسیدن به باتترین امریاز (تالشیهای
بعد از رسیدن به بیشترین ارتفاع منظور نمیشوند ).برای ردهبندی وی تعیین کننده است .مسابقهدهنده با
تعداد تالش کمرر در جایگاه بهرر ردهبندی میشود.
 -10-7سهمیه برای هر مرحله
 -۱۰-7-۱قسمت  7-۱۰باید در پیوسرگی با قسمت  6-۱۰مطالعه شود .بدین معنی که ابردا باید ردهبندی اناام شود و
سپس این بخش اعمال شود.
 -۱۰-7-۲هنگامی که تعداد شرکتکنندگانی که موفق به  Topکردن مسیر شدهاند از سهمیه برای مرحلهی بعد کمرر
است ،برای پر کردن تعداد سهمیه به ترتیب بهررین ردهبندی از دیگر شرکتکنندگان اسرفاده میشود.
 -۱۰-7-3سهمیهی ثابت شرکتکنندگان راهیافره به مرحلهی نیمهنهایی و نهایی به ترتیب  ۱8و  8نفر خواهد بود.
 -۱۰-7-4مرحلهی نیمهنهایی و نهایی-سهمیه شناور :اگر تعداد مسابقهدهندگان راهیافره به مرحلهی نیمهنهایی و نهایی
به علت رت ههای مساوی از تعداد سهمیه ،بعد از برگشت به ق ل بیشرر شود در این صورت نزدیکترین تعداد
شرکتکنندگان به سهمیهی ثابت (با محاس ه رت ههای باتیی و پایینی سهمیهی ثابت) به مرحلهی بعد راه پیدا
میکنند تحت این شرایط که مراحل نیمهنهایی و نهایی به ترتیب ن اید کمرر از  ۱6و  6نفر شود.
 -۱۰-7-5هنگامی که تعداد شرکتکنندگان واجد شرایط برای مرحلهی نهایی به علت نریاه مساوی پس از بازگشت به
ق ل و همچنین پس از ماموع امریازات از بات و پایین از سهمیهی ثابت بیشرر شد در این صورت تعداد
شرکتکنندگان مطابق با سهمیه بیشرر به مرحلهی بعد راه مییابند.
 -۱۰-7-6تحت شرایط خاص سهمیه کوچکتر اعمال میشود .این تصمی گیری باید بعد از مشورت با برگزار کننده و
توسط رییس هیئت داوری در جلسه فنی و ق ل از مسابقه اطالعرسانی گردد.
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 -10-8پایان یک تالش بر روی مسیر
 -۱۰-8-۱تالش موفقیتآمیز بر روی مسیر :تالشی موفقیتآمیز تلقی میشود که مسابقهدهنده با هر دو ت ر یخ به پایان
مسیر رسیده باشد.
 -۱۰-8-۲تالش ناموفق بر روی مسیر :تالش ناموفق خواهد بود اگر:
الف) سقوه
) در زمان مااز صعود مسیر ،تالش به پایان نرسد
ج) اسرفاده از هر سطح دیواره فراتر از حد تعیینشدهی مسیر
د) اسرفاده از ل ههای کناری ،ل ههای صفحات و باتی دیواره
ه) اسرفاده از کمک مصنوعی (برای مثال حفرهی محل قرارگیری پیچ گیره)
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 -۱۱قوانین سري مسابقات جام جهانی
 -11-1مقدمه
 -۱۱-۱-۱ط ق اساسنامه  UIAAماموعه مسابقات بینالمللی جام جهانی باید هر ساله برگزار شود.
 -۱۱-۱-۲این سازمان میتواند تا حداکثر ده ( )۱۰مسابقهی جام جهانی را در یک سال به تصویب برساند.
 -۱۱-۱-3هر یک از مسابقات جام جهانی را که  UIAAبه تصویب میرساند ،شامل هر دو دسرهی زنان و مردان است.
افرادی که زیر  ۱6سال سن دارند مااز به شرکت در این مسابقات نیسرند.
 -۱۱-۱-4هر مسابقه جام جهانی میتواند شامل گرایشهای سخری و یا بولدر و سرعت باشد.
 -۱۱-۱-5مسابقات جام جهانی باید به طور معمول در پایان هفره برگزار شوند (روز شروع جمعه است) .حداکثر زمان
برگزاری یک مسابقه سه ( )3روز است.
 -۱۱-۱-6در پایان هر مسابقه جام جهانی به برندگان زن و مرد نشان پیروزی اهدا میشود.
 -۱۱-۱-7در پایان آخرین مسابقه از ماموع مسابقات سالیانه به مسابقهدهندهای (مسابقهدهندگانی) که ط ق قوانین
باتترین امریاز را کسب نمودهاند جایزه داده میشود.
 -۱۱-۱-8در پایان هر یک از ماموعه مسابقات جام جهانی ،به برندهی هر دو دسره (زنان و مردان) جایزهی جام جهانی
اهدا میشود .عالوهبراین به مسابقهدهندگانی که رت ههای اول تا سوم را کسب کردهاند نیز جوایزی اعطا میشود.
 -۱۱-۱-۹عالوه بر آن به برندگان مسابقات ترکیبشدهی سرعت/سخری جوایزی اعطا میشود.
 -11-2رقابتهای سختی  Leadو سختی Boul deri ng
 -۱۱-۲-۱هر یک از این رقابتهای سخری  Leadو سخری  Boulderingشامل موارد زیر است:
الف) مرحلهی مقدماتی که روی یک تک (گروهی از مس ایرها) ،دو یا سااه مس ایر همسااان یا غیر همسااان
(گروهی از م سیرها) اناام میگیرد .در صورتی که م سیرها هم سان نی سرند باید از نظر درجهی فنی
یوسان و ویژگی مشابه داشره باشند.
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) نیمهنهایی و نهایی و (در صاااورت لزوم) مرحلهی فوق نهایی  -که بر روی یک میسااار و یا گروهی از
مسیرها برگزار میشود.
ج) در صورتی که شرکتکنندگان کمرر از  ۱8نفر باشند تنها مراحل نیمهنهایی و نهایی برگزار میشود.
 -11-3مسابقات سرعت
 -۱۱-3-۱هر یک از رقابتهای سرعت باید با توجه به قوانین حاک بر این نوع مسابقات برگزار شود که شامل موارد زیر
است:
الف) مرحلهی ح فی
) مرحلهی نهایی
 -11-4امتیاز به دست آمده توسط هر شرکتکننده در مسابقات جام جهانی
 -۱۱-4-۱در پایان هر یک از رقابتها به مسابقهدهندگانی که در مرحلهی نیمهنهایی رت هبندی شدهاند ،در هردو دسره
زنان و مردان این امریازات تعلق میگیرد.
رتبه
اوّل
دوم
سوم
چهارم
پنجم

امتیاز
100
80
65
55
51

رتبه
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

امتیاز
47
43
40
37
34

رتبه
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم

امتیاز
31
28
26
24
22

رتبه
شانزدهم
هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بیستم

امتیاز
20
18
16
14
12

رتبه
بیستویکم
بیستودوم
بیستوسوم
بیستوچهارم
بیستوپنجم

امتیاز
10
۹
8
7
6

رتبه
بیستوششم
بیستوهفتم
بیستوهشتم
بیستونهم
سیام

امتیاز
5
4
3
2
1

 -11-5محاسبهی امتیازات به دست آمده در جام جهانی
 -۱۱-5-۱امریازات دادهشده پس از هر مسابقه جام جهانی ،باید با توجه به بند  ۲-5-۱۱با یودیگر جمع شوند .در پایان
هر مسابقهی جام جهانی ماموع امریازات باید مادداً محاس هشده و مسابقهدهندگان به ترتیب نزولی امریازشان
ردهبندی میشوند .ردهبندی جام جهانی ( )WCRسخری Boulder ،و سرعت باید پس از هر مسابقهی جام
جهانی منرشر شود.
 -۱۱-5-۲حداکثر امریازی که یک مسابقهدهنده برای ردهبندی جام جهانی میتواند کسب کند به صورت زیر محاس ه
میشود.
الف) در صورتی که  ۹یا  ۱۰مسابقه برگزار شود 7 ،نریاهی بهرر محاس ه میشود.
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) در صورتی که  8مسابقه برگزار شود 6 ،نریاهی بهرر محاس ه میشود.
ج) در صورتی که  6یا  7مسابقه برگزار شود 5 ،نریاهی بهرر محاس ه میشود.
د) در صورتی که  5مسابقه یا کمرر برگزار شود ،همهی نرایج محاس ه میشود.
 -11-6امتیاز دادهشده در صورت مساوی در ردهی نخست
 -۱۱-6-۱تساوی بین دو مسابقهدهنده برای کسب رت هی اول :اگر پس از آخرین مسابقهی قهرمانی جام جهانی ،دو
مسابقهدهنده در کسب مقام اول با ه مساوی شدند ،به منظور برطرف نمودن این تساوی ،رت هی انفرادی این
مسابقهدهندگان در مسابقههایی که مسرقیماً با یودیگر به رقابت پرداخرهاند مقایسه اناام میشود (یعنی تعداد
رت هّای بهرر کسبشده در مسابقاتی که این دو مسابقهدهنده با ه مسابقه داده اند .اگر پس از این کار تساوی
همچنان وجود داشت در این صورت هردو شرکتکننده برابر اعالمشده و یک مقام اول مشررک اعالم میشود.
 -11-7ثبتنام مسابقهدهندگان به وسیلهی نهادهای ملی یا فدراسیونها
 -۱۱-7-۱هر کشور مااز به ث تنام مسابقهدهندگان خود در هر یک از گرایشهای یک مسابقهی مرت ط در فرم ث تنام
رسمی کمیرهی  UIAAط ق سهمیه زیر است:
الف) سهمیه تی ملی  -به جز میزبان 8 :نفر زنان و  8نفر مردان
) سهمیه تی ملی – میزبان 8 :نفر زنان و  8نفر مردان
ج) سهمیه اضافی :برندهی ردهبندی ترکی ی مسابقات جام جهانی سال گ شره
 -۱۱-7-۲درخواست شرکت در یک مسابقهی جام جهانی :تمامی برگههای پ یرش نهادهای ملی ،فدراسیونها و تی های
خصوصی در مسابقات ،ن اید دیرتر از  ۲۰روز ق ل از شروع مسابقات به  UIAAو همین طور میزبان مسابقات
تسلی شود.
 -۱۱-7-3مسابقهدهندگان باید توسط فدراسیون ملیرشان به نحوی که از محدودیتهای ملیشان تااوز نونند ،ث تنام
شوند .اگر سهمیهی ورزشواران از سهمیهی ملیشان فراتر رود ،باید مسابقهی قهرمانی ملی یا مسابقات جام ملی
برگزار شود و بهررینها باید به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی انرخا شوند .اگر جام ملی یا قهرمانی
برگزار نشود ،سهمیهی ملی بین فدراسیونهای ملی به صورت مساوی از مسابقهدهندههای هر فدراسیون تقسی
میشود.
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 -۱۱-7-4در شرایطی که فدراسیون ملی وجود ندارد ،ورزشواران ماازند که به طور مسرقی درخواست خود را با دفرر
 UIAAدر میان بگ ارند؛ اما ن اید از سهمیهی ملیشان تااوز کنند.
 -۱۱-7-5نهاد ،فدراسیون یا تی خصوصی میتواند سهمیهی تی خود را با اطالع کمیرهی  UIAAو فدراسیون میزبان تا
ق ل از  48ساعت مانده به شروع مسابقات جام جهانی ،تغییر دهد .در شرایط خاص ،ناظر کمیرهی UIAA

منصو شده برای مسابقات جام جهانی ،اجازه دارد م رنی بر حسن قضاوت خود ،اسرثناء برای این مورد قائل
شود .این تصمی ناظر کمیرهی  UIAAنهایی است.
 -11-8سهمیه شرکتکنندگان در هر مرحله از مسابقه
 -۱۱-8-۱مسابقات سخری  Leadو یا سخری :Boulder
الف) سهمیهی ثابت برای مراحل نیمهنهایی و نهایی به ترتیب  ۱8و  8نفر خواهد بود.
) سهمیه شناور  -مرحلهی نیمهنهایی و نهایی :اگر تعداد مسابقهدهندگان راهیافره به مرحلهی نیمهنهایی
و نهایی به علت رت ههای مسااوی از تعداد ساهمیه ،بعد از بازگشات به ق ل بیش از حد شاود؛ در این
صااورت نزدیکترین تعداد شاارکتکنندگان به سااهمیهی ثابت (با محاساا ه رت ههای باتیی و پایینی
سااهمیهی ثابت) به مرحلهی بعد راه پیدا میکنند تحت این شاارایط که مراحل نیمهنهایی و نهایی به
ترتیب ن اید کمرر از  ۱6نفر و  6نفر شود.
 -۱۱-8-۲مسابقات سرعت:
الف) مرحلهی نهایی :این مرحله شامل  ۱6نفر برتر مرحلهی مقدماتی برای م سابقهی تک م سیره و  8نفر
برتر برای دو مسیره است.
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 -۱2قوانین مسابقات قهرمانی جهان
 -12-1مقدمه
 -۱۲-۱-۱ط ق اساسنامه کمیرهی  ،UIAAمسابقات سخری و سرعت میتوان  ،بهصورت یک درمیان ،مرناو با قهرمانی
 Combinedجهان سازماندهی شوند.
 -۱۲-۱-۲هر یک از مسابقات قهرمانی جهان را که  UIAAبه تصویب میرساند ،شامل هر دو دسره زنان و مردان است.
افرادی که زیر  ۱6سال سن دارند مااز به شرکت در این مسابقات نیسرند.
 -۱۲-۱-3هر مسابقه قهرمانی جهان میتواند شامل هر سه گرایش باشد.
 -۱۲-۱-4مسابقات قهرمانی جهان باید در پایان هفره برگزار شوند که شامل روز جمعه ه میباشد مدت زمان برگزاری
یک مسابقه سه روز است.
 -۱۲-۱-5به برندگان در هر دو دسره زنان و مردان در گرایشهای سخری و سرعت مدالهای طال و نقره و برنز اعطا
میشود .همچنین در گرایشهای سرعت و سخری به سه نفر برتر مردان و زنان نشان قهرمانی جهان اعطا میشود.
 -12-2سهمیهها
 -۱۲-۲-۱هرکشوری مااز است که مسابقهدهندگان زیر را در فرم رسمی کمیرهی  UIAAث تنام نماید (در مواردی که
قابل اجرا است):
الف) سهمیهی تی ملی -کشور غیر میزبان 8 :زن 8 ،مرد
) سهمیهی تی ملی -کشور میزبان 8 :زن 8 ،مرد
ج) به عالوهی قهرمان جهان سال ق ل هر رشره
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 -۱۳قوانین مسابقات قهرمانی  Combinedجهان
 -13-1مقدمه
 -۱3-۱-۱ط ق اساسنامه کمیرهی  ،UIAAمسابقات سخری و سرعت میتوان  ،بهصورت یک درمیان ،مرناو

با

قهرمانی سخری و سرعت جهان سازماندهی شوند.
 -۱3-۱-۲هر یک از مسابقات قهرمانی  Combinedجهان را که  UIAAبه تصویب میرساند ،شامل هر دو دسره زنان و
مردان است .افرادی که زیر  ۱6سال سن دارند مااز به شرکت در این مسابقات نیسرند.
 -۱3-۱-3مسابقهی قهرمانی  Combinedجهان شامل یک مسابقهی سخری ،Lead -یک مسابقهی سخریBouldering -
و یک مسابقهی سرعت تکمسیره بههمراه یک ردهبندی  Combinedجداگانه برای قهرمانیهای Combined

جهان میباشد.
 -۱3-۱-4مسابقات قهرمانی  Combinedباید در پایان هفره برگزار شوند که شامل روز جمعه ه میباشد .حداکثر مدت
زمان برگزاری یک مسابقه سه روز است.
 -۱3-۱-5به برندگان در هر دو دسره زنان و مردان در گرایشهای سخری و سرعت مدالهای طال و نقره و برنز اعطا
میشود .همچنین در گرایشهای سرعت و سخری به سه نفر برتر مردان و زنان نشان قهرمانی  Combinedجهان
اعطا میشود.
 -۱3-۱-6مسابقات سخری Lead -و سخری Bouldering -قهرمانی  Combinedجهان ،شامل موارد زیر است:
الف) مرحلهی مقدماتی که بر اساااس بندهای  8-2برای سااخری Lead-و  ۲-۱۰برای سااخریBoulder-

سازماندهی میشود.
) مراحل نهایی و (در صورت لزوم) فوقنهایی :که مطابق بندهای  8-2برای سخری Lead-و  ۲-۱۰برای
سااخری Boulder-سااازماندهی میشااود .سااهمیهی ثابت ورزشااوارانی که به مرحلهی نهایی راه پیدا
میکنند۱8 ،نفر خواهد بود.
ج) هنگامیکه تعداد مسابقهدهندگان  ۱8نفر و یا کمرر بود ،تنها مراحل نهایی برگزار میگردد.
 -۱3-۱-7مسابقهی سرعت قهرمانی  Combinedجهان ،شامل موارد زیر است:
الف) مرحلهی مقدماتی بر روی یک مسیر و با دو تالش برگزار میگردد.
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) مرحلهی نهایی بر روی یک مساایر و با سااه تالش برگزار میگردد .سااهمیهی ثابت ورزشااوارانی که به
مرحلهی نهایی راه پیدا میکنند ۱6 ،نفر خواهد بود.
ج) در مواردی که تعداد مسابقهدهندگان  ۱6نفر و یا کمرر باشد ،تنها مرحلهی نهایی برگزار میگردد.
 -۱3-۱-8امریازدهی /ردهبندی:
امریاز ورزشوار از ضر

ردهبندی (جایگاه) وی در هر دو گرایش بهدست میآید .پایینترین امریاز ،باتترین

(بهررین -م) رت ه را دارد.
 -۱3-۱-۹در رویدادی که در یوی از گرایشها ورزشوار رت های بدست نیاورد ،در لیست نرایج بدون ردهبندی قرار خواهد
گرفت.
 -۱3-۱-۱۰ردهبندی تیمی:
در انرهای مسابقات قهرمانی  Combinedجهان ،با ماموع امریازات ( )Ranking Pointدو رت هی برتر
انفرادی هر تی  ،ردهبندی آن تی ملی محاس ه میشود ،مطابق بند  ۱-4-۱۱به ترتیب نزولی ماموع امریازشان
ردهبندی میشوند.
 -13-2سهمیهها
 -۱3-۲-۱هرکشوری مااز است که مسابقهدهندگان زیر را در فرم رسمی کمیرهی  UIAAث تنام نماید (در مواردی که
قابل اجرا است):
الف) سهمیهی تی ملی -کشور غیر میزبان 3 :زن 3 ،مرد
) سهمیهی تی ملی -کشور میزبان 3 :زن 3 ،مرد
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 -۱4قوانین مسابقات قهرمانی جوانان جهان
 -14-1مقدمه
 -۱4-۱-۱ط ق اساسنامه  ،UIAAاین مسابقات باید هر سال سازماندهی شوند.
 -۱4-۱-۲هر یک از مسابقات قهرمانی جوانان جهان را که  UIAAبه تصویب میرساند ،شامل هر دو دسره زنان و مردان
است.
 -۱4-۱-3هر مسابقه قهرمانی جوانان جهان میتواند شامل گرایشهای سخری و سرعت باشد.
 -۱4-۱-4مسابقات قهرمانی جوانان جهان اصوتً در پایان هفره برگزار میشوند .حداکثر زمان برگزاری یک مسابقه سه
روز است .در برگزاری این مسابقات باید دقت شود بروز مشوالت تحصیلی شرکتکنندگان به حداقل برسد.
 -۱4-۱-5به برندگان در هر دو دسره زنان و مردان در گرایشهای سخری و سرعت مدالهای طال و نقره و برنز اعطا
میشود .همچنین در گرایشهای سرعت و سخری به سه نفر برتر مردان و زنان نشان قهرمانی جوانان جهان اعطا
میشود.
 -۱4-۱-6با توجه به تصمی رییس هیئت داوری ،در برخی از گروههای سنی مسابقهی  Leadبهصورت  Top-ropeبرگزار
خواهد شد.
 -۱4-۱-7هنگامیکه مسابقه  Leadبهصورت  Top-ropeبرگزار شد ،با احررام به ارتفاع صعود کننده در اولین تالشش،
اجازهی صعود دوم را خواهند داشت.
 -14-2گروههای سنی
 -۱4-۲-۱مسابقات قهرمانی جوانان جهان باید شامل هر دو رشرهی سخری و سرعت برای گروههای سنی زیر باشد:
گروههای سنی قهرمانی جوانان جهان بر اساس سال تولدشان
زیر  21سال
1۹۹8
1۹۹۹
2000
2001

1۹۹۹
2000
2001
2002

زیر  1۹سال
2000
2001
2002
2003

2001
2002
2003
2004

2002
2003
2004
2005

زیر  16سال
2003
2004
2005
2006

2004
2005
2006
2007

2005
2006
2007
2008

سال برگزاری
2006
2007
2008
200۹

201۹
2020
2021
2022
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زیر  1۹سال
2004

2005

2006

زیر  16سال
2007

2008

200۹

6۹

سال برگزاری
2010

2023

الف) برگزاری مسااابقه برای گروه زیر  ۱6سااال اج اری نیساات و برگزارکننده میتواند با هماهنگی رئیس
هیئت داوری تا حداقل یک هفره ق ل از شروع مسابقه ،آن را لغو کند .در این شرایط ،شرکتکنندههای
گروه زیر  ۱6سال میتوانند در گروه زیر  ۱۹سال شرکت کنند.
 -14-3سهمیهها
 -۱4-3-۱هرکشوری مااز است که مسابقهدهندگان زیر را در فرم رسمی کمیرهی  UIAAث تنام نماید (در مواردی که
قابل اجرا است):
الف) سهمیهی تی ملی -کشور غیر میزبان 6 :زن 6 ،مرد در هر گروه سنی
) سهمیهی تی ملی -کشور میزبان ۱۲ :زن ۱۲ ،مرد در هر گروه سنی
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 -۱5قوانین مسابقات قهرمانی قاره
 -15-1مقدمه
 -۱5-۱-۱ط ق اساسنامه  ،UIAAاین مسابقات باید هر یک سال در میان با مسابقات قهرمانی جهان برگزار شوند.
الف) مسابقات قهرمانی آسیا
) مسابقات قهرمانی اروپا
ج) مسابقات قهرمانی آمریوای شمالی
د) مسابقات قهرمانی اقیانوسیه
ه) مسابقات قهرمانی آمریوای جنوبی
 -۱5-۱-۲ط ق اساسنامه  UIAAو بر اساس قوانین تأییدشده این کمیره ،انامنهای قارهای برای برگزاری این مسابقات
مسئولیت تام دارند که مرعهد شوند مطابق با قوانین حاک بر مسابقات بینالمللی یخنوردی برگزار میشود.
 -۱5-۱-3تنها کشورهای عضو انامن قارهای ،میتوانند در این رقابتها شرکت کنند.
 -۱5-۱-4هر یک از مسابقات قهرمانی قاره را که  UIAAبه تصویب میرساند ،شامل هر دو دسره زنان و مردان است.
افرادی که زیر  ۱6سال سن دارند مااز به شرکت در این مسابقات نیسرند.
 -۱5-۱-5مسابقات قهرمانی قاره در پایان هفره برگزار میشوند و حداکثر مدت زمان برگزاری یک مسابقه سه روز است.
 -۱5-۱-6به برندگان در هر دو دسره زنان و مردان در گرایشهای سخری و سرعت مدالهای طال و نقره و برنز اعطا
میشود .همچنین به سه نفر برتر مردان و زنان نشان قهرمانی قاره اعطا میشود.
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 -۱6قوانین مسابقات جام قاره
 -16-1مقدمه
 -۱6-۱-۱مسابقات جام قارهها ط ق اساسنامه کمیرهی  ،UIAAهرسال برگزار خواهد شد.
 -۱6-۱-۲کمیرهی  UIAAحداکثر تا  6مسابقهی جام قارهای را ساتنه در هر قاره به تصویب میرساند.
 -۱6-۱-3هر یک از مسابقات جام قاره را که کمیرهی  UIAAبه تصویب میرساند ،شامل هر دو دسره زنان و مردان است.
افرادی که زیر  ۱6سال سن دارند مااز به شرکت در این مسابقات نیسرند.
 -۱6-۱-4هر مسابقهی جام قارهای شامل یک مسابقهی سخری یا بلدر و /یا مسابقهی سرعت میباشد.
 -۱6-۱-5مسابقات جام قاره اصوتً در پایان هفره برگزار میشوند .حداکثر زمان برگزاری یک مسابقه دو روز است .تنها
هنگامیکه مسابقه در یک گرایش برگزار شود ،برگزار کننده میتواند مسابقه را در صورت اموان در یک روز
برگزار نماید.
 -۱6-۱-6در انرهای هر جام قارهای به برندگان در هر دو دسرهی مردان و زنان مدال تعلق میگیرد.
 -۱6-۱-7در انرهای برگزاری آخرین مسابقه از سری مسابقات ساتنهی جام قاره ،به مسابقهدهنده(مسابقهدهندگان)ی
که باتترین امریاز را مطابق بند  ۱-4-۱۱بهدست آوردهاند ،جام قاره اهدا خواهد شد.
 -۱6-۱-8بعد از هر مسابقه امریازها جمع میشوند .ماموع امریازها بعد از هر مسابقهی جام قاره محاس ه شده و
ورزشوارانی که دارای امریاز هسرند بهصورت نزولی ردهبندی میشوند .ردهبندی مسابقات سخری ،بلدر و سرعت
باید بعد از هر مرحله از مسابقات جام قاره منرشر شود.
 -۱6-۱-۹امریاز ردهبندی مسابقات جام قارهای باید نس ت به ردهبندی ترکی ی مسابقات محاس ه شود.
 -۱6-۱-۱۰با پایان یافرن سری مسابقات جام قارهای ،به برندگان در هر دو دسره زنان و مردان جایزه /مدال جام قارهای
اعطا میشود .همچنین در گرایشهای سرعت و سخری به سه نفر برتر مردان و زنان نیز ،جوایزی اعطا میشود.
 -۱6-۱-۱۱عالوه بر این ممون است به برندگان ترکی ی سخری /سرعت نیز جوایزی اعطا گردد.
 -۱6-۱-۱۲در صورتیکه در این سری مسابقات در رت هی اول ،مشررک داشره باشد ،با توجه به بند  ۱-6-۱۱عمل
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خواهد شد.
 -16-2جام قارهای سختی ، Lead-سختیBoulder -
 -۱6-۲-۱مسابقهد سخری Lead -یا سخری Boulder-جام قاره شامل مراحل زیر است:
الف) مرحلهی مقدماتی که مطابق با بند  ۲-8برای مسااابقهی سااخری Lead-و بند  10-2برای مسااابقهی
سخری Boulder-برگزار میگردد.
) مراحل نهایی و (در صورت لزوم) فوق نهایی که مطابق با بند  ۲-8برای م سابقهی سخری Lead-وبند
 10-2برای مسابقهی سخری Boulder-برگزار میگردد.
 -16-3جام قارهای سرعت
 -۱6-3-۱مسابقه سرعت جام قارهای ط ق مقررات حاک بر این نو مسابقات شامل موارد ذیل است:
الف) یک مرحلهی مقدماتی؛
) مرحلهی فینال.
 -16-4سهمیهها
 -۱6-4-۱برای ورود به مسابقات جام قارهای هیچگونه سهمیهای در نظر گرفره نشده است.
 -۱6-4-۲مسابقهدهندگان بدون نیاز به پروانه فدراسیون و بدون اقدام از طریق فدراسیون ملی ،میتوانند در این رویدادها
ث تنام نمایند.
 -۱6-4-3سهمیه ثابت برای مرحلهی نهایی مسابقات جام قاره در  8 ،Lead / Boulderنفر میباشد.
 -۱6-4-4سهمیه ثابت برای مرحلهی نهایی مسابقات جام قاره در سرعت ۱6 ،رت هی برتر در مسابقات تکمسیره و 8
نفر در مسابقاد دو مسیره میباشد
 -۱6-4-5ورزشوارانی که در خارج از قارهی میزبان اقامت دارند ،میتوانند در جام قاره شرکت کنند اما جایزهی ردهبندی
ترکی ی جام قاره به آنها تعلق نخواهد گرفت .امریاز ترکی ی مسابقات بهصورت زیر محاس ه میشود:
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 )۱مسابقهدهندگان غیرمقی از ردهبندی کنار گ اشره شده و مسابقهدهندهی پایینتر رت هی او راخواهد
گرفت( .مادامیکه مقی قارهی میزبان باشند) و امریازش مطابق با بند  ۱-4-۱۱محاس ه میگردد.
 )۲امریازات با توجه به ردهبندیهای مسابقه جام قاره که امریازات مسابقهدهندگان غیر مقی از آن ح ف
شده است جمع خواهد شد و سپس با امریاز دیگر رویدادهای آن سری از مسابقات جمع میشود.
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 -۱7قوانین تجهیزات یخنوردي
 -17-1تبر یخ و Crampon
 -۱7-۱-۱تصویر  ۱و  ۲پایین ابعاد تاهیزات مااز و غیرمااز تاهیزات را نشان میدهد.
 -۱7-۱-۲نیش عقب  Cramponاز هر نوع آن برای مسابقات سخری مااز نیست.
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