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 اول دفتر
 

و نوآوری وی شده است. عالقهه بهه  شرفتیپی منجر به نسان از بدو خلقت همواره كنجکاو و جستجوگر بوده است و این كنجکاوا

صهعودهای وجود آمد، منجر به این شد تها  مندی از زمان و مکان و نیازهایی كه در كنار این عالقه بهچنین بهرهصعودِ سنگ و هم

اسهتقال  فدراسهیون مندان به انجام آن در سراسهر جههان، سهرانجام ورزشی ابداع گردد. رشد روزافزون این ورزش و جذب عالقه

مهیالدی   200۷ژانویه  2۷نوردی را به ارمغان آورد و این فدراسیون از روز شنبه دراسیون جهانی كوهجهانی صعودهای ورزشی از ف

 صورت مستقل آغاز نمود.هجری شمسی فعالیت خود را به 1۳۸۵بهمن  ۷

نوردی داخل سالن شی ه كه در آن زمان به سنگودهای ورزایران، صع ، با ورود مربیان فرانسوی بهبه این طرف شمسی ۷0از دهه 

ی هاایهن رشهته در زمینههگیر مشهور بود ه با شیوه جدید در میان جوانان سرزمینمان آغاز گردید و این مسئله منجر به رشد چشهم

بان چنهد دوره از مسهابقات دهی مسابقات شد. تا جایی كه كشور ایران تا كنون میزگری، داوری و مدیریت و سازمانطراحی، مربی

 اند. برگهزاریالمللی و آسیایی كسب نمودهكشور چندین مقام قابل توجه در مسابقات بین دهندگانمسابقهقهرمانی قاره آسیا بوده و 

 نیز بر اعتالی این ورزش در كشور بسیار تأثیرگذار بوده است. 1۳۸۸اولین دور داوری درجه یک صعودهای ورزشی در بهمن 

تمامی نیروهای بالقوه در سطح كشور، در راه  یریكارگدارد تا دست از تالش و كوشش برنداشته و با بهآینده، ما را بر آن میبه   نگاه

 .میینظیری كه در میان جوانان این مرز و بوم وجود دارد، فعالیت خود را دوچندان نما كمرشد و شکوفایی استعدادهای 

صعودهای ورزشی در مسابقات المپیک حضور خواههد داشهت، شایسهته اسهت بها همکهاری  یشتهای نزدیک راز آنجا كه در آینده

 ، مربیان، داوران، طراحان و غیره را فراهم سازیم.دهندگانمسابقهتر  كارشناسان این رشته و مسئوالن، موجبات رشد بیش

 یشهو  و تحهرد در جامعهه و ه ایجاد شهورجدی بجوانان و نوجوانان به آن، لزوم نگرش  یژهیرشد روزافزون این رشته، توجه و

تری بدهیم و در راه اعهتالی آن دارد كه به این فعالیت پرتحرد بهای بیشیی از این دست، ما را بر آن میهاورزش و دیگر مقوله

 بکوشیم.

داشت تها جدیهدترین نسهخه ر آن و روزآمدسازی قوانین، ما را ب هامحوری و نیاز به اصالح زیرساختمداری و برنامهتوجه به قانون

مهیالدی را تقهدیم جامعهه ایهن ورزش  2020المللی مسابقات صعودهای ورزشی یعنی ویرایش سا  مجموعه قوانین و مقررات بین

 نماییم.

 یارو ویراسهت ویژه متهرجمبههو مسابقات و لیگ صعودهای ورزشی  هایكمیتهدانم تا از تمامی خادمان و همراهان در انتها الزم می

، قهدردانی و آتوسها كریمهی مهندس و همچنین خانم دار نژادو مهندس محمد امین حواله بابک ضیاء نمین مهندس انمحترم، آقای

 .سپاس به عمل آورم
 

 د ی موفق باش  

 مهدی داورپور
 1۳۹۹فروردین ، تهران
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توجه: قوانین مسابقاتی کهه توطهف راساطهیو  

گردد؛  کوهنوسدی و صعودهای وسزشی برگزاس می

خه  نهین بو همچپهی  سو  IFSCشامل قانو  

 اطت. نامه برگزاسی مسابقاتداوسی آخرین شیوه

  جهاسی بایهی اطت دس بسیاسی از مواسد قهوانین

جایی و هرگونه تغییر و جاب  مالک عمل بودهداخلی 

ههای های منظوم و همچنین ویرای نامهبخ دس 

  گردد.سطانی میبعای این مجموعه اطالع
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 رهرطت مطالب
 

 1 نامهواژه 

 6 ی عموم -1 بخش

 7 (IFSC) یورزش  یصعودها یالملل ن یب ونیفدراس -1

 10 عضو  یهاون ی فدراس -2

 13 ی عموم نی قوان -3

 17 ی انضباط روند -4

 19 ( نگیدوپ)  ییافزاتوان  با مبارزه  -5

 20 اعتراضات  -6

 22 هاش یگرا  نیقوان -2 بخش

7- LEAD 23 

8- BOULDER 30 

 36 سرعت  -9

 43 ی می ت عتسر -10

 43 ی بیترک -11

 47 هاداد یرو نیقوان -3 بخش

 48 یجهان جام مسابقات مجموعه -12

 53 جهان یقهرمان مسابقات -13

   56 جوانان  جهان یقهرمان مسابقات -14

 59 ن یلولعم -15

 60 یجهان جام یبندرده  ازاتیامت -1 مهیضم

 61 ( سرعت) ریمس/ رقابت در دهندگانمسابقه کردن جفت -2 مهیضم

 63 ( یبیترک) ریمس/ رقابت در دهندگانمسابقه کردن جفت -3 مهیضم
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 نامهواژه

 تعابیر 

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

 كند.ییک الزام قانونی را بیان مباید 

 .كندمین ونی را بیایک منع قاننباید 

. ممکن است دالیلی برای نپذیرفتن یک توصیه وجود داشته باشد امها بایهد تمهام پیامهدها شوندمی برای بیان یک توصیه به كار گرفته نباید* و باید*

 موردتوجه قرار گیرد و مساله را پیش از انتخاب یک رویکرد متفاوت، با دقت ارزیابی كرد. 

 كند.میاری اشاره ی اختیلهبه یک مسا  تواندمی

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

 شوند.این قوانین ذكر شده تعریف می -۵-۳مطابق آنچه در بخش های قابل کاربرد استاندارد

 ای با توجه به پذیرش و تعابیر این قوانین است.مسابقهعتراضات درون برای تسلیم ا IFSCی منتشر شده توسط دار هزینهمقهزینه ی اعتراض 

 یک از موارد زیر است: یا استفاده كردن از هر به معنای مهار کمک مصنوعی

 اند؛تعبیه شده مصنوعیهای كه برای تثبیت گیره "T-Nut“هرگونه محل بستن  (أ

 گذاری شده است؛عالمتستفاده از چسب مشکی پیوسته ا باهر قسمت از سطح دیواره كه به عنوان خارج از مرز مجاز  (ب

 رسانی كه روی سطح دیواره نصب شده اند؛هرگونه تابلوی تبلیغاتی یا اطالع (ج

 های جانبی یا باالی سطح دیواره؛لبه (د

 اند؛ یانصب شده هرگونه صفحه رولی كه روی سطح دیواره (ه

 ی حمایتی یا طناب صعود.هرنوع نقطه (و

 .شودمینصب شده روی سطح دیواره با استفاده از پیچ خودكار یا غیرخودكار اطال   ییرهبه گ مصنوعیی گیره

 گردد كه:المللی اطال  مییک رویداد بین به رویداد تقویمی

 مشخص شده و تابع این قوانین هستند؛ و یا IFSCاز سوی ش باشد. این مسابقات یشامل مسابقاتی در حداقل یک گرا (أ

 درج شده باشد. IFSCمنتشرشده از سوی  در تقویم رویدادهای (ب

در در ههر مرحلهه از مسهابقه خود كه باید پیش از آغاز تالش)های(  شودمیدهندگان گفته ی مشخص شده برای مسابقهبه منطقهی فراخوانی منطقه

 . نمایندحضور اعالم جا آن

 . شودمیاطال  جنسیت و رده سنی مشخص گرایش، یک  دردهندگان به گروهی از مسابقه دسته

( در هریهک از IFSCای تهابع ) یها یهک مجمهع قهاره IFSCگهردد كهه توسهط ی رویداد)های( انفهرادی اطهال  میباالترین ردهبه مسابقه قهرمانی 

 این رویداد برای:. دانسته شده باشد مجازو سرعت  Lead، تركیبی، Boulderهای گرایش

د، در این حالت رویدادهای مرتبط تحت گردسا  برگزاری رویداد قهرمانی برگزار میسا  یا بیشتر در  16دهندگان با سن مسابقه (أ
ههای قهرمانی“)بهه طهور كلهی  ]”نام مجمهع[های قهرمانی“مجاز شده باشد( یا  IFSC)اگر توسط  ”های جهانقهرمانی“عنوان 
 ؛ یادگردنمجاز شده باشد، یاد می IFSCای (، اگر توسط یک مجمع قاره”ایقاره

گردد، در این حالت رویدادهای مرتبط تحت در سا  برگزاری رویداد قهرمانی برگزار می كمترسا  یا  1۹دهندگان با سن مسابقه (ب
)بهه طهور كلهی  ”جوانان ]عنام مجم[های قهرمانی“باشد( یا  مجاز شده IFSC)اگر توسط  ”)های( جهان جوانانقهرمانی“عنوان 

 .گردندمجاز شده باشد، یاد می IFSCای یک مجمع قارهتوسط  (، اگر”قاره جوانانهای قهرمانی“
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 :موارد زیر است كه شامل شودمیی صعود گفته به سطح قابل استفاده از دیوارهسطح دیواره 

 ی طبیعی؛ اماهرگونه گیره (أ

 .های موقت نصب شده روی سطح قابل استفادهها یا سازه، حجممصنوعیهای به استثنای گیره (ب

ی مسابقه اختصها  داده شهده اسهت. فضهای مسهابقه های ورزشی تشکیل دهندهاست كه به فعالیت رویداد بخشی از سالن برگزاری  هفضای مسابق

 شامل موارد زیر است:

 ؛گرم كردن)های( منطقهیا  ی قرنطینههرگونه منطقه (أ

 ؛ی فراخوانی ترانزیتهرگونه منطقه (ب

 ی مسابقه، شامل:هرگونه منطقه (ج

 مسابقه؛در هر مرحله از ی استفاده شده سطح)های( دیواره (1

 رو و كنار دیواره )های( صعود؛ وی روبهمنطقه (2

شود، نظیر فضاهای موردنیاز برای ضهبط هر منطقه دیگری كه برای برگزاری ایمن و عادالنه مسابقه تخصیص داده می (۳
 های ویدیویی.و بازبینی فیلم

 هایی سازه:بخش تفاده ازدهنده با اسمسابقه كه شودمی  در داوری و امتیازدهی به حالتی اطال مهار کردن

 یا ؛یا یک موقعیت پایدار را تغییر دهد به یک موقعیت پایدار برسد (أ

 .هرگونه حركت دینامیک را به طور موفقیت آمیز متوقف سازد (ب

 تفسیر شوند. متناسب با محل ذكر موردمتن قانون در باید  ”مهار“و  ”مهارشده“های عبارت

( در هریهک از IFSCای تهابع ) یا یهک مجمهع قهاره IFSCی سری مسابقات سالیانه اطال  می گردد كه توسط به باالترین رده هاری جامیا سجام 

 :و سرعت مجاز دانسته شده باشد. این مسابقات برای Boulder ،Leadهای گرایش

ین حالت رویدادهای مرتبط تحهت عنهوان گردند، در امیسا  یا بیشتر در سا  برگزاری جام برگزار  16دهندگان با سن مسابقه (أ
(، اگهر توسهط ”ایهای قارهجام“)به طور كلی  ]”نام مجمع[های جام“مجاز شده باشد( یا  IFSC)اگر توسط  ”های جهانیجام“

 گردند؛ یامجاز شده باشد، یاد می IFSCای یک مجمع قاره

گردند، در ایهن حالهت رویهدادهای مهرتبط قهرمانی برگزار مییداد رگزاری رودر سا  ب كمترسا  یا  1۹دهندگان با سن مسابقه (ب
)بهه طهور كلهی  ”جوانهان ]نام مجمهع[های جام“مجاز شده باشد( یا  IFSC)اگر توسط  ”های جهانی جوانانجام“تحت عنوان 

 گردند.مجاز شده باشد، یاد می IFSCای (، اگر توسط یک مجمع قاره”قاره جوانانهای جام“

 اند.درج شده IFSCدر تقویم رویدادهای منتشر شده از سوی و در هر حالت 

 پذیرد؛های مشخص صورت میشود كه صعود در آن مطابق قوانین و استانداردمشخص برای مسابقه گفته میقالب  یک بهگرایش 

 :DNSیا  شروع نکرده

دهنده موفهق مسهابقه به این معنی است كه ،مسابقهر از یک ، مسیر یا رقابت مشخص در هر مرحله یا دوboulderدر رابطه با هر  (أ
 ، مسیر یا رقابت نشده است؛ وboulderبه تالش روی آن 

 كه:به این معنی است یا دور از یک مسابقه در رابطه با هر مرحله  (ب

ر لیست خص شده دخودش را پیش از زمان مشدهنده گردد، مسابقهتحت شرایط قرنطینه برگزار میاگر آن مرحله از مسابقه  (1
 ؛استی قرنطینه حضور نداشته ی قرنطینه معرفی نکرده یا در آن زمان در منطقهشروع آن مرحله به منطقه

 ؛ یااستی فراخوانی حضور نداشته به هنگام فراخوانی برای آن مرحله یا دور، در منطقه (2

 است.ص شده شخم ”شروع نکرده“ IRMاین قوانین با  2به طریقی دیگر متعاقب بندهای بخش  (۳
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در هر مرحلهه یها دور، مجهاز بهه  ”شروع نکرده“دهندگان مشخص شده به صورت مسابقه. خواهد شدبا این نشانه در نتایج مرتبط مشخص  دهندهمسابقه
 رقابت در هیچ مرحله یا دور بعدی آن مسابقه نخواهند بود.

 است؛ ینانمسابقه به سبب نقض این قواخراج از به معنی  :DSQیا اخراج شده

یا در حالت قابل اجرا، منشور المپیک( )یا  جهانی افزاییتوان ضد دستورالعملتخطی از مسابقه به سبب  اخراجبه معنی  :DOBیابه سبب رفتار  اخراج

تخطهی از قهوانین  .باشهدفراهم شده  NOCیا یک  IOC، یا در موارد مرتبط IFSCتوسط كه  اجراپذیر است ینامهآیینیک  ازدیگر  هرگونه تخطی جدی
 :باشدموارد نمی شود، اما محدود به اینموارد زیر را شامل می

 و ؛یجد یهامزاحمت گرید ای یرورزشیغرفتار  (أ

 ؛هر شخص به نسبت نیتوه و دیتهد ،زیآمخشونت رفتار (ب

 د.گیرعهده می تقویمی را برسازی هر رویداد شود كه مسئولیت سازماندهی و آمادهبه فردی اطال  می رویداد میزبان

 ؛انددر رویداد تقویمی مرتبط منصوب شده IFSCگردد كه توسط اطال  می -10-1هریک از مسئولین رسمی مندرج در بند به   IFSCمسئولین رسمی  

 به هر فرد است تا: IFSCتصدیق اعطا شده توسط یک المللی ی بینپروانه

 شركت كند؛ قاره جوانانای یا قهرمانی قاره جهان جوانان، قهرمانی هرمانی جهان، قهرمانیی قدر هرگونه مسابقه (أ

 و ؛شركت كند قاره جوانانای یا جام در هرگونه جام جهانی، جام جهانی جوانان، جام قاره (ب

 جهانی دریافت كند؛ رتبهدر هر مسابقه امتیاز  (ج

. ”بهه سهبب رفتهار اخهراج“یها  ”اخهراج شهده“، ”شهروع نکهرده“اننهد: فاقهد امتیهاز اسهت، م یبه معنی یک نتیجهه  IRMیا ی نتایج نامعتبر نشانه

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

یها  Boulderیا مسیر در یک دور مرحله )اگر دور مرحله مربوطه بیش از یک رقابت،  boulderهرگونه رقابت انفرادی،  (أ
 ای نخواهد داشت؛ یایا مسیر نتیجه boulderت، شود( در آن رقاب مسیر را شامل

بندی نخواهند رده)و اگر قابل اعما  یاشد، در آن مسابقه( مرحله دور   آن دردر رابطه با هرگونه دور مرحله به پایان رسیده  (ب
 شد. 

تهالش ی مزبهور روی ههر مسهیر بلدر مرحلههدود به مهوارد زیهر ا داشتن اطالعاتی محتنها بآن مرحله از مسابقه دهندگان مسابقه شرایط قرنطینهدر 

 :از مسیر بلدر مربوطه كنند، دانشی كهمی

 ؛شودكسب تواند می ی مربوطهی دستهنهی قرنطیی مسابقه پیش از بسته شدن منطقهاز خارج از منطقه با مشاهده (أ

اطالعات مبادله شده . شودمی كسب ُ ده برای مشاهدهی تعبیه شمسیر بلدر، از منطقهآن  جمعیبازدید دستهدر مدت زمان  (ب
دهندگان هنهوز )و فقهط هنگهامی كهه آن مسهابقه جمعیزمهان بازدیهد دسهتهدهندگان شركت كننده در آن مسابقه میان
 : یاآیدن دسته اطالعات به حساب میاز ای ایشان را به پایان رسانده باشند(ههایشان را انجام نداده باشند، یا تالشتالش

 د. به دست می آی بلدرهایر مسآن دهنده روی در حین تالش)های( مسابقه (ج

 :شودمیكه دسترسی به آن كنتر  و به اشخا  زیر محدود  شودمیی گرم كردن اطال  به یک منطقه ی قرنطینهمنطقه

 دهندگان واجد شرایط برای آن مرحله از مسابقه؛مسابقه (أ

 ی تیم ها.كنندهولین همراهیمسئ (ب

 سا  داشته یا خواهند داشت.  1۹یا  1۸ رویداد تقویمی مربوطهكه در سا  برگزاری  شودمیدهندگان گفته ی سنی از مسابقهبه رده انانوج

 دهنده حین تالشش بر روی یک مسیر: است كه در آن مسابقهمسابقات سرطناب  دروضعیتی  حالت مجاز،

 استفاده نکرده باشد؛ مصنوعی كمکاز هیچ گونه  (أ

 طناب را در تمام نقاط حمایتی ماقبل به ترتیب انداخته باشد؛ (ب
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 دهنده:مسابقه، ی حمایتی بعدی ننداخته استدر جایی كه هنوز طناب را در نقطه (ج

 ردن آن انجام نداده باشد؛ی ایمنی كه توسط سرطراح طراحی شده است نرسیده باشد یا هیچ حركتی برای رد كبه هیچ گیره

 مطابقت داشته باشد. EN-15151-1استاندارد  با ابزاری است كه وندهابزار حمایتی قفل ش

 مطابقت داشته باشد. EN-15151-2استاندارد با ابزاری است كه  ابزار حمایتی دستی

 . شودمیگفته  IFSCبه هر فدراسیون ملی عضو  فدراسیون عضو

روی آن  ”رسهمی“بایسهت عبهارت شهود كهه میمرحله از مسابقه( گفته می در پایان یک مسابقه )یا هر IFSCنتشرشده توسط نتایج مبه  نتایج رسمی

 . مربوطه امضا شده باشد IFSCمشخص شده و توسط مسئو  رسمی 

 د.شواین قوانین ذكر شده تعریف می -۸-6مطابق آنچه در بخش  اصلیتصمیم 

 شود.پیش از انتشار نتایج رسمی برای هر مسابقه، یا هر مسیر مرحله در آن مسابقه گفته می IFSCی منتشر شده توسط به هر نتیجه نتایج غیررسمی

 از:ای است موعهمج ی حمایتینقطه

 ی حاملِ سطح دیواره نصب شده است؛متصل به یک پیچ كه روی سازه Quick-Linkیک  (أ

ای باشد كه احتما  این كه گونهباید به Karabinerدهنده بتواند طناب را در آن بیندازد. جهت ی كه مسابقهKarabiner (ب
 قرار بگیرد حداقل شود؛ و cross loadingدر حالت 

شود( كه قسمت أ( كه این طو  توسط سرطراح تعیین میمربوطه )دوخت شده با طو  پیوسته و ماشینیک تک نوار تسمه  (ج
 .كندمیرا به قسمت ب( متصل 

 آیند.حساب میبه جهانی رتبه در  1ی دد كه مطابق ضمیمهویمی اطال  می گرهرگونه رویداد تقبه  رویداد انتخابی

ی رتبهه“یها  ”تر ازی پهایینرتبهه“، ”ی بهاالتر ازرتبهه“ای از نتایج است، به طوری كه برای هر دو مورد، یکی به معنای ارتباط میان مجموعه بندیرده

ردنهد، مگهر در گبندی مسابقه استاندارد محاسهبه میده در این قوانین با استفاده از روند ردهذكر شهای  ”بندیرده“دارد. تمامی وجود دیگری  “ مساوی با
 حالتی كه خالف آن ذكر شده باشد.

 نام نماید. تواند برای شركت در رویداد تقویمی ثبتهایی است كه پس از آن هیچ عضوی از تیم نمیتاریخ یا تاریخ نامتاربخ ثبت

حداقل تها كه  شودمیاز عالمت شروع گفته ی آغی شروع برداشته و لحظهدهنده پای خود را از صفحهمیان زمانی كه مسابقه ختالفبه ا واکنشزمان 
1
100
 صفر، مثبت یا منفی باشد. تواندمیده و شگیری ثانیه اندازه 

 توضیح داده شده است. -۳-۷در بند  ی ایمنیگیره

Seeding شان در لیسهت شهروع اولیهه بهرای یهک مسهابقه مهورد سازی موقعیتشود كه به منظور مشخصدهنده گفته میبندی اولیه یک مسابقهبه رده
 گیرد.استفاده قرار می

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

ههای Boulderشود كه همگهی بهر روی مسهیرها فته میكننده در یک مرحله از مسابقه گشركت دهندگانهایی از مسابقهبه زیرمجموعهگروه شروع 

 كنند.یکسان رقابت می

گفته  ،در لیستدر زمان مشخص شده  ،هایی از آن مرحلهمسابقه یا بخشاز ع یک مرحله دهندگان مجاز به شروبه لیستی از تمام مسابقهلیست شروع 

 :دهدزیر را نشان می شود. هر لیست شروع مواردمی

 دسته و مرحله مربوطه؛ (أ

 ترتیب شروع؛ (ب

 دهنده؛كشور هر مسابقه IOCنام و كد  (ج

 زمان: (د

 ی گرم كردن؛باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه و یا هر منطقه (1

 زمان مشاهده یا صعودی نمایشی مسیر؛ و (2
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 شروع مرحله. (۳

 .شودمیر، برای مشخص كردن آغاز زمان صعود، پخش سنج خودكاصدایی مشخص است كه توسط سیستم زمان عالمت شروع

ها فراهم كرده و در طو  مدت حداقل یک مرحله به سطح دیواره كه یک یا چند گیره را برای دست یا پا شودمیبه هر بخش توخالی یا توپر گفته  سازه

 .متصل شده است

سهئولین ی هر رویداد تقویمی منصوب شده و مسئولیت هدایت تمهام ممسئو  رسمی ارشد تیم است كه توسط یک فدراسیون عضو برا تیم سرپرست

توانهد اجهازه دههد می IFSCتیم را بر عهده دارد. اگر یک رویداد تقویمی شامل مسابقاتی در بیش از یک گرایش باشد، دهندگان آن رسمی تیم و مسابقه
 تیم معرفی گردد. سرپرستبرای هر گرایش یک 

 گردد.ها اطال  میدهندهمسابقه ین رسمی تیم وهریک از مسئولبه عضو تیم 

 میته  یاعضهادهنهده، تیم، مربهی، تمرین سرپرستشوند تا در مقام به افراد منصوب شده از سوی یک فدراسیون عضو گفته میمسئولین رسمی تیم 

 در هر رویداد تقویمی فعالیت نمایند.  کیراپزشیپ ای کیپزش

ای بهرای دهنده نبوده و باعث زیان و یا سود غیرمنصفانهی عمل)اعما ( خود مسابقهكه در نتیجه شودمیی اطال  آمدبه هر رخداد یا پیش حادثه فنی

 .شودمیاو 

 د.شواین قوانین ذكر شده تعریف می -2-۸مطابق آنچه در بخش  TOPی گیره

Topo  دهد.ز را نمایش مییر مقدار امتیای دست روی مسشود، كه برای هر گیرهی نمادین از یک مسیر گفته میه نقشهب 

ی آماده شدن برای )یها اسهتراحت بعهد از( دهندگان اجازهمنطقه )مناطق( مشخص تعبیه شده در فضای مسابقه است كه به مسابقه ی ترانزیتمنطقه

 هایشان روی یک مسیر بلدر را می دهد. تالش

مركهز ثقهل یها لگهن حركهت  در هایی سهازهبخش بها اسهتفاده از هم دهندهمسابقه كه دشومیدر داوری و امتیازدهی به حالتی اطال   استفاده کردن

 :به سوی ک یا هردو دست رایهم و  ؛ایجاد كندای روندهپیش

 یا ی دست بعدی در خط سیر مسیر؛گیره (أ

ی دسهت مزبهور مههار ی دیگری از همان گیهرهدهندهكه در راستای خط سیر مسیر با موفقیت توسط مسابقه ست دیگرید هر گیره (ب
 حركت دهد؛  شده باشد،

 . به این معنی استفاده خواهند شددر متن قانون  ”استفاده“و  ”استفاده شده“های عبارت

 د.شواین قوانین ذكر شده تعریف می -۵-6مطابق آنچه در بخش  اعتراض معتبر

 ی دارای امتیاز است؛به معنای یک نتیجه VRMیا ی نتایج معتبر نشانه

 . شودمیبه هر بخش از فضای مسابقه كه به منظور آماده سازی ورزشی طراحی و تجهیز شده است گفته  ی گرم کردنقهمنط

شود كه و سرعت گفته می Boulder ،Leadهای در هریک از گرایش IFSCمجموعه مسابقات مجوز داده شده توسط  یبه باالترین رده  جهانی تبهر

 توانند در آن شركت نمایند.مسابقات مربوطه می شتر در سا  برگزاری مجموعهسا  یا بی 16 هایی با سندهندهمسابقه

 سا  داشته یا خواهند داشت.  1۷یا  16 رویداد تقویمی مرتبطكه در سا  برگزاری  شودمیدهندگان گفته ی سنی از مسابقهبه رده Aنوجوانان 

 سا  داشته یا خواهند داشت. 1۵یا  14رویداد تقویمی مرتبط كه در سا  برگزاری  شودمیته دهندگان گفی سنی از مسابقهبه رده Bنوجوانان 

Z-Clip ی حمایتی خارج از ترتیب متصل شده باشد.شود كه در آن طناب صعود به دو نقطهبه وضعیتی اطال  می 
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 (IFSCوسزشی ) المللی صعودهایراساطیو  بین -1

 مقدمه

بر عهده  را این ورزش المللیبین مسابقات یهاجنبه تمام مسئولیت كه است المللیبین ( فدراسیونیIFSCورزشی ) صعودهایی المللنیب فدراسیون 
 .تام دارد اریورزش اخت نیا یهاجنبه یبر تمامو  دارد

 IFSC  کیالمپ یالمللنیب كمیتهرا (IOCبه رسم )یالملله نیب كمیتهه شهدهشناخته تیبه رسم یهاورزش یهاونین فدراسعضو انجم شناخته و تی 
المللهی المپیهک تابسهتانی های بینمجمهع فدراسهیون ، (GAISF) یالملله نیب یههاورزش یهاونیفدراسه  یمجمع عمهوم ،(ARISF) کیالمپ
(ASOIFكمیته ،)المللی پارای بین( لمپیهکIPCفدراسهیون بین ،)ای هه المللهی ورزش( دانشهگاهیFISU)  یالملله نیب ونیفدراسه  نیچنه همو 
 ( است.IWGA) یجهان یهایباز

 IFSC است: لیذ امور به یدگیرس مسئو دلیل،  نه ایب و ،است این رشته المللیبین مسابقات تمامی داراختیار 

 ؛ورزشی رشته این دیگر و فنی جوانب یتمام نظارت و بازبینی (أ

 المللی؛بین مسابقات میزبانی برای ،عضو یهافدراسیون از درخواست هایبرگه دریافت (ب

 مسهابقاتی چنهین بهه مربوط IFSC اترمقر وها نامهآیین با هم و باشند ورزشی رشته این به نفع هم هك ییهادرخواست از دسته آن تصویب (ج
 .باشند داشته مطابقت

 IFSC دیگهر منتشرشهده توسهط هاینامهآیینتمامی  و مقرراتاین  با مطابق دقیقاً باید ،دنشودهی میسازمان هك یهرزمان دررویدادهای تقویمی  
تصویب شده باشد، هرگونه قهوانین تکمیلهی منتشهر شهده توسهط مجمهع  IFSCای اگر یک رویداد تقویمی توسط یک مجمع قاره، شوند اجرا
 است. االجراهای دیگر الزمنامهاز جمله آییننیز  ایقاره

 .اندشدهداده شرح مربوطه یهانامهاساس وها نامهآیین در لیتفصبه IFSC یالتیکتش ساختار 

 وظایف اجرایی 

 :است زیر قراربه IFSC فیوظا صعودهای ورزشی، المللیبین مسابقات یزبانیم به مربوط موضوعات برای 

 ؛هرگونه رویدادهای تقویمی یزبانیم یهارخواستد تمامی افتیدر
 مصوب؛ مسابقات با مرتبط یموضوعات ای و یعموم هایپرسش از اعم هاپرسش تمامیبه یدگیرس

 ؛هرگونه رویدادهای تقویمی به مربوط اتاطالع تمامی انتشار

تمهامی  كهرد. خواهند شركت رویداد تقویمی آن در كه یعضو یهاونیفدراس به نامثبت هایبرگه و اتاطالع تمامی ارسا صورت ویژه، به
 .شوند نامثبت شانمربوطه ونیفدراستوسط  شدهتعیین یزمان مهلت در دیبا اعضای تیم

حتمهاً  یهداب هكه  شهود منتشهر زیه ن ییهاهیاصهالحممکن اسهت،  ،اسناد نیا همراه به .IFSCهای اطالعیه گرید وها نامهآیین ،نیقوان انتشار
 .باشد آنضمیمه  دیبانیز  هیاصالح هر اعما  خیتار .شود شمرده مقدممتن اصلی  برها محتوای آن و شدهخوانده

مجموعهه  ههایبنهدیرده ملی، یهاتیم هایبندیرده ی،جهان هایبندیرده ی،جهان جام هایبندیرده ،مسابقات تمامی جینتا یرسم انتشار
 ی؛رسم اتاطالع گریدو  قاره جوانان یقهرمان مسابقات

 برای هر رویداد تقویمی. IFSC یرسم مسئولین تمام انتصاب

 تمسابقا

 یزبهانیم درخواسهتهای تقهویمی برای رویهداد تا مجازند ،است شناخته رسمیت به خا  طوربه IFSC هكرا  هاییسازمان ای ،IFSC یاعضا فقط 
 .دهند

 د.دهن تكشر رویدادهای تقویمی در را خود دهندگانمسابقه توانندمی IFSC یاعضا فقط 

 :باشدمی ریز قراربه است IFSC ویژه بیتصو ازمندین هك رویدادهای تقویمی ازجمله 

 ی؛جهان جام مجموعه مسابقات (أ

 ؛و هر قاره جهان یقهرمان ه)های(مسابق (ب

 جوانان؛ ایهو قار قهرمانی جهان ه)های(مسابق (ج
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  مسابقات رسمی مسئوالن

 IFSC دینمامی منصوب یرسم طوربه رویداد تقویمی هر در را لیذ مسئوالن و مقامات: 

 نماینده فنی (أ

 دارد را اریاخت نیا نماینده فنی .دینمای میدگیرس IFSC با مرتبط یالتکیتش موضوعات تمامیبه رویداد تقویمی یبرگزار در جریان ینماینده فن
 ،ازاتیه امت و جینتها ثبهت بهرای الزم انهاتکام ،هااعضای تیم نامثبت )از قبیلنموده  فراهمكه میزبان  یاناتکام و لوازم ،خدمات مطابقت از هك

بهه  IFSCموارد به خصو  كه میان میزبان رویهداد و  گونههررویداد و یا  Organiser Handbook با( اناتکام گرید و یمطبوعات اناتکام ک،پزش
 در هنگام. را دارد شودیم لیتشک رویداد زبانیكه توسط م یجلسات یحق حضور در تمام یفن ندهینما .دینما حاصلاطمینان  توافق رسیده است

رویهداد در محهل  دهیسهازمان وظیفه یداور هیئت رئیس طرف از ،نماینده فنی ،محل رویداد به او ورود پیش از و یداور هیئت رئیس بتیغ
 قالهب تغییهر مثها  بهرای .نمایهد گیریتصمیم اضطراریموارد  دربارهكه  دارد اختیار نماینده فنی ،استثنایی شرایط در .دارد بر عهدهرا  مسابقه
مهرتبط رویداد تقویمی  از یلیتفص یگزارش دیبا نماینده فنی .كرده است مشخص ،جداگانه صورتبه IFSCرا  اقدامات این كه .مسابقه برگزاری

 .دهد ارائه IFSC به را

بهر  را نماینده فنهی وظایف داوری هیئت رئیس ،نماینده فنی غیاب در یا و باشد نشده منصوببرای آن  نماینده فنی كه در رویدادهای تقویمی
 گرفت. خواهد هعهد

 هیئت داوری رئیس (ب

 زبانیمرا كه  یمسئوالن ریسا و خبرنگاران تفعالی محدوده ،مسئولیت نیا .دارد عهده بر را 1مسابقه فضای املك مسئولیت ،یداور هیئت رئیس
 هیئهت رئهیس .داردبر عهده  را مسابقهیک  یهاجنبه تمام جانبههمه مسئولیت ،یداور هیئت رئیس .شودمی شامل زیننماید معرفی می رویداد
رویهداد و  زبهانیم بها هك فنی جلسات یتمامچنین هم و یبرگزار مسئوالن و IFSC رسمی نیمسئول با هك را یجلسات تمامی یسرپرست ،یداور

 تواندمی اما ،ندارد دهبر عه  مسابقات در را یقضاوت نقش معموالً یداور هیئت رئیس اگرچه .دارد بر عهده نیز را شودمی لکیتشها اعضای تیم
 .دهد انجام و نموده انتخاب ،دارند بر عهده داوران گرید ای IFSC داور معموالً هك را یداور فیوظا از یکی ،دانست الزم هك یزمان هر در

 ملهزم یداور ئهتیه رئهیس .است مسابقه آغاز از شیپ IFSC نیقوان كارگیریبه در ،مسابقه آن ملی داوران هیتوج مسئو  ،یداور هیئت رئیس
 خود یداور یهاآموزش هدور یانیپا مراحل هك مسابقه در حاضر ورزارك داوران از هر یک و رویداد تقویمی مرتبط درباره یلیتفص یگزارش است
 .دهد ارائه IFSC به ،گذرانندمی را

 IFSCداور  (ج

 .نمایدمی منصوب ،مسابقه یک یداور یهانهیزم تمام در یداور هیئت رئیس به کمك یبرا IFSC وی را هك است المللیبین یداور IFSCداور 
 مراحهل گذراندن در حا  هك ورزیارك داوران است نکمم چنینهم IFSC .شوند به كار گرفته مسابقه یک در توانندمی زین اضافه IFSC داوران

 و اعهالن مسهئو  ،IFSC داور، منصهوب نمایهد. اشیداور فیوظها انجام در IFSC داور به کمك یبرا را هستند خود ملیع آموزش دور یانیپا
 است. همسابق برنامه در یمهم رتغیی هرگونه و اعتراضات ،نتایج و شروع هایِفهرست عمومی انتشار
 .نماینهدهمراههی می اشیداور فیوظا انجام دررا  IFSC داور ،اندشده منصوب عضو میزبان ونیفدراس ای رویداد زبانیمتوسط  هملی ك داوران
 ای المللیبین دمدر یدارا دیبا ملی داوران است. هاBoulder ای ریمس یرو بر اندهندگمسابقه عملکرد درباره قضاوت ،ملی داوران یاصل وظیفه
 نظهر ریه ز ماًیمسهتق شانی. اباشند آگاه فشانیوظا به و داشته مسابقات بر مكحا مقررات و فنی نیقوان از یكامل اتاطالع دیبا هاآن .باشند ملی
اعضددای  تواننددد  میبه همراه نماینده فنی    IFSCاگر رئیس هیئت داوری در قضاوت نقش داشته باشد؛ داور   .ندینماوظیفه میانجام IFSC داور

 .باشندهیئت رسیدگی به اعتراضات  

 سرطراح (د

 مسهیر، دارینگهه و طراحی به مربوط امور تمامی درباره كرده است، نییتع رویدادها را میزبان آن هك طراحی میت یاعضا فکریهم با سرطراح
 سهازیپاد و تعمیهر ؛IFSC مقهررات بها مطهابق ،موردنیهاز زاتیتجه  گرید و 2یتیحمانقاط  ،هارهیگ نصب ،Boulder یا ریسم هر طراحی شامل
 نتهر ك مسهئو ، . سرطراحدیانموظیفه میانجام ،اندهندگمسابقه ردنك گرم منطقه هرگونه دارینگه و نصب طراحی، و هاBoulder و رهایمس

مشهاوره  مسهابقهفضهای  مربهوط بهه فنی مسائل در یداور هیئت رئیس بهاست،  هاBoulder ای رهایمس از یک هر یمنیا و فنی یاستانداردها
 ملهزم احطرسهر كند.توصیه می داوران به را ییدئویو یهانیدورب یریقرارگ محل و كرده، كمک Lead صعود یرهایمس نقشه تهیه بهدهد، می

 
1 Competition Area 

2 Protection points 
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یا دیگر طراحان منصوب شده برای مسابقات كه نقشهی در رویهداد تقهویمی مهرتبط  IFSC انطراح از یک هر و مسابقات درباره یگزارش است
 .دینما ارائه IFSC به را دارند

 IFSCطراح  (ه

حی یک مسابقه منصوب شده اسهت. های طرابرای كمک به سرطراح در تمامی جنبه IFSCالمللی است كه از سوی یک طراح بین IFSCطراح 
ی آموزشهی یها تواند طراحان دیگهری كهه در حها  گذرانهدن دورهمی IFSCتوانند به این منظور منصوب شوند. دیگری نیز می IFSCطراحان 

 كارورزی هستند را نیز منصوب نماید. 
نماینهد. ی طراحی خود همراهی میرا در انجام وظیفه IFSCن رویداد یا فدراسیون عضو میزبان، طراح طراحان ملی منصوب شده از سوی میزبا

 .باشند ملی ای المللیبین دمدر یدارا دیباطراحان ملی 
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 های عضوراساطیو  -2

 مقدمه

 IFSC گذاردمی احترام امالًك شانملی یهاتفعالی زمینه در عضو یهاونیفدراس یداخل استقال  به. 

   عضو یهاون ی فدراس یهامسئولیت 

 وابسهتگان نیه ا خهواه ،اسهت هر رویداد تقهویمی در هاآن وابستگان و رویدادها زبانانیم تمامی ،عضو یهاونیفدراس فیوظا از ریز یهامسئولیت 
 :ندینما همکاری مسابقه یبرگزار در مسابقات زبانیم ای ملی ونیفدراس باكه این ای باشند داشته اریکهم IFSC با ماًیمستق

 IFSC یانحصهار نظهارت تحت صعودهای ورزشی المللیبین مسابقات در ورزش اجرای و گسترش ،جیترو هك هتکن نیا دوشرطیقیب رشیپذ (أ
 .است

 یمهال انیحام ،ونیزیتلو مانندی )سازمان چیه با باشد تضاد در IFSC منافع با است نکمم هك یگرید توافق ای یمال قرارداد ،هكنیا از نانیاطم (ب
 .نگردد منعقد IFSC یتبك هاولی فقتموا افتیدر بدونغیره(  و مسابقات

 اشد.ب IFSC مقررات و نظرات پیرو حا  همهاتخاذ تصمیماتی كه ممکن است با بهترین منافع ورزشی در تضاد باشد، در  در (ج

 :است IFSC عضو یهاونیفدراس یهامسئولیت از لیذ موارد 

 كمیتهه کیپزش نیقوان مجموعه یک،المپ منشور اصو  از مقتدرانه تیحما و خود بوعتم شورك در ورزش نیا نهفعاال توسعه و جیترو ،تیریمد (أ
 .است شدهتنظیم IFSC از طرف هك صعودهای ورزشی المللیبین مسابقات بر مكحا مقررات و نیقوان و یکالمپ المللیبین

 فدراسهیون عضهو پوشهش تحت تیم تمامی اعضایكه این از نانیاطم و ،آن جیترو و ورزش نیا مقررات و نیقوان از تیحما و اطاعت د،در (ب
 كنند.می تیرعارا  جوانمردانه ورزش ممتاز و دهیپسند اصو 

 تمهامی از یرویه پ ؛ممنوعههماده  هر یا و مخدر مواد از تحت پوشش فدراسیون عضو تمام اعضای تیمِ استفاده هیعل نهفعاال و مستمر وششك (ج
 .شودمی خواستهها آن از هك یزمان هر در و مسابقه انیجر از خارج هاییشآزما یاجرا در ضمانت منظوربه ارهاكراه و نیقوان

 به وجهود شورشانك در هاآن یجسمان شرفتیپ ای و اندهندگمسابقه یسالمت یبرا را خطری بروز انکام هك ینیتمر ای وهیش هر از یریجلوگ (د
 .آورد

 ایه  سهود بهه منجهر هكه  مقررات و نیقوان در بیفر و یاركتسد هرگونه مقابل در ،شورشانك یورزش عوامل مجموعه هك تهکن نیابه  تعهد (ه
 .آورند به عمل یریجلوگ آن از و نموده مقاومت ،شود  تمام اعضای تیم تحت پوشش فدراسیون عضو یبرا یمنفعت

 مقامهات ،اندهندگمسهابقه تمامی با یمقتض و املك احترام با حا  همه در ،پوشش فدراسیون عضوتمام اعضای تیم تحت  هكنیا از نانیاطم (و
 از خارج یهاتفعالی طو  در ای همسابق یبرگزار زمان طو  در  را احترام  نیا و نموده رفتار  ،یورزش یهاتفعالی با  مرتبط  عوامل گرید و  یرسم

 .ندینما حفظ مسابقه

 .نندك دایپ املك اطالع ابقاتسم به مربوط اتیجزئ تمامی از هك است كننده در هر مسابقهتمامی اعضای تیم شركت یهامسئولیت از نیا 

 مسابقات  به تیم ها  ورود  یستگیشا

 :دینما اعزام مسابقه به را زن و مرد اندهندگمسابقه از میت یک تواندمی لیذ طیشرا تیرعا در صورت IFSC عضو ونیفدراس هر 

 .باشند اعضای تیم نامثبت و انتخاب بر مكحا نیقوان عیمط دیباها آن (أ

 .ندینما یوتاهك IFSC به نسبت شانیمال تعهدات بر مكحا نیانقو در دینباها آن (ب
 .نمایند كوتاهی است، شدهگرفته IFSC یانضباط هایِنامهآیین اساس رب هك بعدی اقدام ای ی،ریگمیتصم هرگونه برابر در دینباها آن (ج

 آنهان بهرایرا  یمجهوز چنهین صهدور درخواست IFSC یا و باشند داشته المللیپروانه بین ، به همراه خودشدهنامثبت اندهندگمسابقه تمامی (د
 باشد. كرده دریافت

 مطابق را زنان و مردان از لکمتش ملی میت یک توانندمی تنها مربوطه یهاونیفدراس ،باشد داشته IFSC عضو ونیفدراس یک بیش از یشورك اگر 
 .ندینما اعزام مسابقات به شورك آن مجاز برای سهمیه با



 11  1.۳ نسخه - 2020قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه
 

 

 اندهندگبقه مسا نامثبت

 قهرار توجهه مهورد ،این قوانین مشخص شده اسهت  ۳بخش  در هكرا  اعضای تیم نامثبت مهلت تا هستند، موظف عضو یهاونیفدراس از هر یک 
 .دهد

، بها یتقهویمدر هرگونه رویداد تمامی اعضای تیم تحت پوشش فدراسیون عضو قابل پرداخت توسط هر فدراسیون عضو در رابطه با  نامثبت هزینه 
 نام مربوطه محاسبه خواهد شد، به این منظور باید موارد زیر را در نظر داشت:نام شده در تاریخ ثبتتوجه به تعداد اعضای تیم ثبت

نهام وجهود نام در نظر گرفته شده باشد كه در آن بازه امکان اصهالح ثبتی زمانی پس از تاریخ ثبتقوانین، یک بازهاز این  ۳اگر در بخش  (أ
 ؛ ودارد

 نام عضوی از تیم را لغو كند،، ثبتIFSCی مکتوب به ی زمانی با ارسا  یک اطالعیهفدراسیون عضو در طو  این بازه (ب

 درصد قابل بازگرداندن خواهد بود. ۵0نام با كسر ی ثبتفته، هزینهنام صورت گرآنگاه در رابطه با لغو ثبت

نهان، فدراسهیون عضهو بایهد اطالعهات ات جام جهانی، قهرمانی جهان یا قهرمانی جهان جوانام اعضای تیم به منظور شركت در مسابقهنگام ثبت 
 ی اعضای تیم را ارائه دهد.همهی رسیدن و خروج( برای ی زمانبندی شدهتماس )مانند اطالعات اقامت، برنامه

 المللی بین  هایپروانه

ی ش فدراسیون عضو در هرگونه رویهداد تقهویمی دارای پروانههم تحت پوشاعضای تی از هر یکاطمینان حاصل نماید  دیبا عضو ونیفدراس هر 
 فهرم مجازنهد عضهو یهاونیفدراسه  تنهها .را دریافت كرده اسهت ایپروانه نیچن صدور درخواست، IFSCمطمئن شود كه  ای ،باشند المللیبین

 .ندینما ارائه ،IFSC المللیبین پروانه دیتجد ای صدور برای را خود درخواست

 :دینما ارائه را لیذ موارد دیبا ،خود تیمرسمی و مسئولین  اندهندگمسابقه از هر یک یبرا المللیبین پروانه افتیدر منظوربه ونیفدراس هر 

 ی؛رسم تقاضانامه تکمیل فرم (أ

 ؛مربوط حسابصورتتعیین نموده و دریافت  دیجدپروانه  صدور یبرا IFSC ای كههنیهزپرداخت  (ب

سها  بعهد  ید 10) دسهامبر میکه  یسه  تها( یهک سها ِ خورشهیدی ید 11) هیژانو او  از یعنی ؛میالدی یمیتقو سا  یک یارب تنها پروانه هر 
 بهه اقهدام ،خهود تیماعضای  طرف از ،IFSC به آن ارسا  و یرسم یتقاضا فرم لیمکت با تواندمیعضو  ونیفدراس هر .دارد اعتبار( خورشیدی

 .دینما پروانه ساالنه اعتبار دیتجد

ی نماینهده می تواننهد تنههادهندگان دارای دو ملیت د. مسابقهنی آن را دارد كه گذرنامهنكشوری باش عضوباید عضو فدراسیون  دهندگانمسابقه 
 های زیر صورت پذیرد:پوشش نباید دیرتر از زماندر سا  موردنظر باشند و انتخاب فدراسیون تحت یک فدراسیون عضو 

 (؛ یاا  خورشیدیاسفند س 11او  مارچ ) (أ

 نام اولین رویداد تقویمی سا تاریخ ثبت (ب

ر بایست با توافهق هه ( سا  تغییر دهند و هر تغییری می4توانند فدراسیون عضو را بیش از یک بار در هر چهار)دهندگان نمیهركدام ابتدا رخ دهد. مسابقه
 های عضو مرتبط صورت پذیرد. یک از فدراسیون

 :مسئولین تیم 

 ؛ اندكشوری باشند كه برای آن كشور انتخاب گردیده عضومورد تأیید فدراسیون و  باید عضو (أ

 ی بیش از یک فدراسیون عضو باشند؛ و های عضو مرتبط، نمایندهتوانند، با توافق فدراسیونمی (ب

 اضهار نمایند. IFSCنخستین رویداد تقویمی سا  به را پیش از باید تمامی منصوبات  (ج

به عنوان یهک فهرد در و هرگونه تجمیع جرایم  نام می گردد نسبت به برخوردهای انضباطیتیم نیز ثبترسمی  مسئو  انورزشکاری كه به عنو 
 شود. نظر گرفته می
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 هانه یهز

ثددا   های مادی )برای مجریمه، غیره( و اعتراضات به یدگیرس هزینه ،هاپروانه هزینه ی،ورود هایهزینه ،تیعضو حق قبیل )از هانهیهز تمامی 

 عضهو ونیفدراسه  بر عههده گردد( و سایر مخارج به تنهاییمتحمل می  Organisers Handbookهای  انین و/یا بندبه موجب نقض این قو
 است.

 ،ارك نیا انجام در یوتاهك در صورت .دینما پرداخت آن اتمام سررسید ازپیش  را IFSC حسابصورت مبلغ تمام است موظف عضو ونیفدراس هر 
 .شد خواهد اعما  -1۹-2 قانون

 پرداخت IFSC بهمستقیما به فدراسیون عضو فاكتور شده و باید پیش از تاریخ مشخص شده در فاكتور  IFSCتوسط  اعتراض به یدگیرس هزینه 
 پذیرد. رت میبرخورد صو -1۹-2در صورت عدم انجام این امر مطابق روند ذكر شده در بند  .گردد

 جهاری ایِهه هنامه آیهین و نیقوان طبق ،هاآن تیعضو ،ندینما یوتاهك IFSC یهانهیهز پرداخت به مربوط مقررات از هك یعضو یهاونیفدراس 
 خواهد شد. لغو ،تاًینها و معلق

 .یدنمامی منتشر و نییتع ساالنهطور به ،IFSC را پرداخت قابل یهانهیهز زانیم 
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 عمومیقوانین  -3

 هاگرایش 

 :هستند ریز های1گرایش شاملاین قوانین  پوشش تحت المللیبین صعودهای ورزشی مسابقات 

 .شوندبندی میروی یک یا دو مسیر رده دهندگان براساس میزان پیشرفتشانمسابقهدر این گرایش  :Lead  (أ

 .شوندبندی میرده كرده های صعودBoulderدهندگان براساس تعداد مسابقهدر این گرایش  :Boulder  (ب

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

 شوند. بندی میردهباهم  boulder و سرعت، Leadشان در دهندگان براساس عملکردمسابقهدر این گرایش  ترکیبی: (د

 ی من یا

 .است مسابقههر اجرای  با مرتبط یهاتفعالی یتمام وبخش عمومی محل برگزاری  ،مسابقهی فضا در یمنیا حفظ مسئو  ،ادروید زبانیم 

رقابهت و یها در طور كامل مسئو  تجهیزات و پوشاكی است كه در هنگام تنهایی و بهدهنده باید به این موضوع توجه داشته باشد كه بههر مسابقه 
 كند.ده میاستفا طو  هر مسابقه

از  ،را خواههد داشهت دباشه  ارتباطدر  مسابقه فضای یمنیا با هك یموضوع هر درباره یریگمیتصم اختیار ،سرطراح مشورت با ،یداور هیئت رئیس 
 در یداور هیئت رئیس نظربه   انب هك  یاشخاص ای و مسئوالن از هر یک .را نام برد  مسابقه از  بخش  هر ادامه ای و  شروع اجازهتوان  آن می جمله

 اخهراج مسهابقه فضهای از ایه  نهاركبر وظایفشان از عاًیسر دیبا ،برود هاآن از سوی تخلف بروز احتما  ای باشند، كردهخللی ایجاد  مسابقه یمنیا
 .شوند

 تجهیزات 

( ”اسهتانداردهای قابهل كهاربرد“قایسهه )مالمللی قابلمعاد  بین ایا ی ENشوند، باید با استاندارد مربوطه استفاده می رویدادتمامی تجهیزاتی كه در  
شده باشد. استانداردهای قابل كاربرد بر ری مشخصیا، در شرایط استثنایی توسط رئیس هیئت داو IFSCمطابقت داشته باشد مگر آنکه توسط 

 از: دنعبارتاساس تاریخ صدور این قوانین 

 قابل كاربرداستاندارد  وسیله

 EN15151-1یس(ون)پیش شونده(قفل) تیحماابزار 

 EN15151-2نویس()پیش شونده(غیر قفل) تیحماابزار 

Harness EN12277 (Type C) 

 EN12572-3 های صعودگیره

 EN892 طناب صعود

 EN12572-1, EN12572-2 های صعودسازه

Karabiner( ها)پیچ EN12275 (Type H) 

Karabiner( خود قفلها)شونده EN12275 (Type H) 

Quickdraw   نوار تسمه EN566 

 
1 Discipline 
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Quickdraw   Karabiner EN12275 (Type B, Type D) 

Quickdraw     اتصاQuick-Link EN12275 (Type Q) 

 کادر پزشکی 

 یا دهندهمسابقه برای ای كهصدمه یا حادثه هر به رسیدگی برای ( ”پزشک مسابقه“) پزشکیک  كه اطمینان حاصل كند دیبا یداور هیئت رئیس 
 آخهرین تهالش پایهان تها كهردن گرم دیواره یا قرنطینه منطقه شدن باز زمان از باید مسابقه پزشک .آماده است دهد،می  رخ هاتیم مسئوالن
 باشد. حاضر مسابقه از مرحله هر در دهندهمسابقه

 دادن نیست، آنگاه:ی قادر به مسابقها بیماردیدگی یای به هر دلیلی همچون آسیبدهندهاگر رئیس هیئت داوری اعتقاد داشته باشد كه مسابقه 

. در این حالت پزشک مسابقه آزمایش جسمانی ای را درخواست نماید دهندهی مسابقهاینهاز پزشک مسابقه مع رئیس هیئت داوری اختیار دارد (أ
 زیر را انجام خواهد داد:

 .دهد انجام شیپا هر یرو بر یمتوال پرش ۵ بتواند دیبا دهندهمسابقه های تحتانی:اندام (1

 شنا برود. ،یمتوال طورو به دستشبار و با استفاده از هر دو  ۵ بتواند دیبا دهندهمسابقه های فوقانی:اندام (2

هها اطمینهان حاصهل شهود. یهک از خهونی نشهدن گیهره كه ایگونهبه سازد،دهنده باید بتواند خونریزی را متوقف مسابقهخونریزی:  (۳

ز خون نباید بر روی دستما  مشاهده شود، هیچ اثر اپس از قرار دادن چسب بر روی آن( گذاشته میزخم )ی بر روی سفید  كاغذدستما 
 شود.

 رئهیس آنگهاه ،سهتین مناسهب مسهابقه یبرا دهندهمسابقه تیوضع ه باشدداشت اعتقاد مسابقه کپزش اگر های فو شیآزما نتیجه به توجه با (ب
ه داشهت وجهود مهوردنظر دهندهمسهابقه بهبود بر مبنی مدركی اگر ،بعد نوبت در .دینما منع مسابقه جامنا از را دهندهمسابقه دیبا یداور هیئت

 مسهابقات کپزشه  كهدرصهورتی ،فهو  هاییشآزما مجدداز انجام پس .دینما مطرح اًمجدد را کیپزش نهیمعا درخواست تواندمی وی ،باشد

 .بدهد دهندهمسابقه به را مسابقه انجامی اجازه دیبا یداور هیئت رئیس ،هدد صیخشت مناسب رقابت ادامه یبرا را دهندهمسابقه تیوضع

رسهیدگی  ،نردبهاناسهتفاده از  بها نیزم هب Boulder یباال از آمدن نییپااز قبیل  ،گاندهندمسابقهخا   هایتقاضا به دینبا یطیشرا چیه تحت 
 شود.

 فضای مسابقه

 طور مشخص تفکیک می شوند.به فضای مسابقه از مناطق آزاد برای عموم 

 بالاستفاده.  

 فضهای در را یکه ترونیکال ارتبهاطی تجهیزات گونهیچه از استفاده ای داشتن همراهبه  ها اجازهتیم ین رسمیمسئول ای اندهندگمسابقه از یکهیچ 
 .كند اعالم مجازرا  تجهیزات این یداور هیئت رئیس هكاین مگر ،ندارند مسابقه

 ای مسابقه دسترسی به فض

 زیر مجاز به ورود به فضای مسابقه هستند:در  شدهمشخصافراد  تنها 

 IFSC رسمی مسئولین (أ

 میزبان رسمی مسئولین (ب

 با هدایت رئیس هیئت داوری یا به نیابت از او.(باشند )شركت در مرحله جاری مسابقه  طیواجد شرادهندگانی كه مسابقه (ج

 كردن(ینه گرمفقط در منطقه قرنطها )مسئولین مجاز تیم (د

طور مشخص از رئیس هیئت داوری كسب اجازه كرده باشند. این افراد در مدت حضورشان در فضهای مسهابقه بایهد اشخا  دیگری كه به (ه
توسط یک مسئو  تأییدشده همراهی و نظارت شوند تا از رعایت موارد حفاظتی فضای مسابقه اطمینان حاصل شود و از هرگونه مزاحمت یا 

 ممانعت شود.ای هدهندبقهمساهر روری به دخالت غیرض

 تواند برای این مورد استثنا قائل شود.رئیس هیئت داوری می .در فضای مسابقه مجاز نیست حضور حیوانات 
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 و تجهیزات   پوشاک

مطابقهت داشهته باشهند. ههر  های قابهل كهاربرد مهرتبطباید با استاندارد گیرندمورد استفاده قرار میدهندگان تمامی تجهیزاتی كه توسط مسابقه 
 دهنده: مسابقه

 به تن داشته باشد؛ Harnessی مرتبط( هایش كفش سنگنوردی و )در مسابقهباید در طو  تالش (أ

یچ عامل بهبود عملکرد دیگهری هایش استفاده كند. هبرای دستنوردی تجاری موجود جامد یا مایع سنگپودر و پودر  یتواند از كیسهمی (ب
 (؛كلوفن د استفاده قرار گیرد، )مثال رزینتواند مورنمی

 استفاده كند. Helmetتواند از می (ج

 ی صوتی به همراه داشته باشند.دهندگان در زمان صعود نباید هیچ وسیلهمسابقه

نبایددد اا ابعدداد   شددمارهابعدداد . دهنده نصب شهودلباس مسابقه امالً مشخص، پشتكور طبه دیمسابقات با زبانیم شماره الفبایی تهیه شده توسط 

 یكهه بهر رو نمایهد هیته  زین یااضافه یهارهشما تواندیم رویداد زبانیمبزرگتر باشد.  رویداد  Organisers Handbook    مشخص شده در
 دهنده نصب شوند.شلوار مسابقه یپاچه

 پوشاک تیمی 

یها  IFSCهای مطبوعاتی كه توسط ها، و نشستصاحبهشامل مجلسات )های رسمی و فدراسیون عضوشان در مراسم یهای نمایندهاعضای تیم 
ی مگر پوششی غیر از آن به موافقت نمایندهشوند( باید لباس یکسان رسمی مشخص تیمی به تن داشته باشند، میزبان رویداد تدارد دیده می

 بلند با مشخصات زیر است:ک پیراهن آستینشامل ی فنی رسیده باشد، این پوشش رسمی

 آن كشور باشد؛ و  IOCرسمی سه حرفی  امل و یا كددارای نام ك (أ

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

 )اختیاری( دارای نمایشی از پرچم ملی خود باشد.  (ج

 س یکسان تیمی مشخص به تن داشته باشند:دهندگانی كه نماینده فدراسیون عضوشان هستند باید در هنگام صعود لبامسابقه 

ی ملهی ورزشهی یها در طهرح و ههارنگبلند یا كوتاه باشهد( در تواند آستینكه می) راهنیپتنه یکسان شامل یک پوشاد باالكه باید شامل  (أ
 همچنین باید: هاراهنیپباشد. این  هیشبهای مشخص رنگ

 دارای لوگوی فدراسیون عضو بوده؛ و (1

 نمایش پرچم ملی باشند؛ ودارای  (2

 كشور نوشته شده باشد. IOC یرسمحرفی نام كامل یا كد سهدر پشت پیراهن با یک رنگ قابل تشخیص  (۳

رنگ لباس تیمی هر كشور باید بهرای  2020دهندگان مرد و زن متفاوت باشد. با آغاز فصلتواند برای مسابقهطرح لباس تیمی هر كشور می (ب
 یکسان باشد. دهندگان مرد و زنمسابقه

 تبلیغات 

 باشند: داشته مطابقت لیذ یغاتیتبل نیقوان با دیبا هالباس و زاتیتجه  تمامی 

 ؛متر مربعسانتی 1۸حامی مالی مجموعا  ایو  نندهكدیتولنشان  پوشش سر: (أ

لوگوی گرافیکهی  .متر مربع باشدسانتی ۳00تر از نباید بزرگ درمجموعمالی كه  های()یحامتبلیغاتی  نشانِ: یتیم تنهپوشاد باالتنه پایین (ب
صورت یک طرح تزیینی در قالب تکی یا یک نوار تکراری كه بیشتر تواند بهه عبارتی نباشد( میگونیا هیچ كه شامل نامسازنده )یا تمثیلی 

داده شوند، بها ایهن توضهیح كهه  های زیر نمایشتوانند در یکی از وضعیتها میسانتیمتر عرض نداشته باشد، استفاده شود. این طرح ۵از 
 خود قرار ندهد: الشعاعتحتچنین نمایشی سیمای لباس را 

 در میانه پایینی آستین (1

 در درز بیرونی آستین (2
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 در پایین درز بیرونی لباس (۳

 .تر مربع باشدمسانتی 100تر از درمجموع نباید بزرگ ه ( تبلیغاتی حامی مالیهایِنشانِ )تولیدكننده و  نشانِكیسه پودر: نام و یا  (ج

 تولیدكننده؛ نشانِكفش و جوراب: فقط نام و یا  (د

 یبهرا ،بهاال در شدهنییتع یِهاهمحدود شامل ی،وبكخا  مثل ،ردیگمی قرار دهندهمسابقه بدن یرو بر ماًیمستق هك یغاتیتبل عالئم و هانام (ه
 خواهد بود. بدن از بخش آن

 واره ی د دارینگه

 منیا یروش با ،IFSC داور دستور در صورت تا معین كند مسابقه مراحل از یک هر یبرگزار طو  دررا  ارآزمودهك میت یک است موظف سرطراح 
 .دنشو تیرعا دقیقاً دیبا یحفاظت و یمنیا هایِنامهآیین دهند. انجام را وارهیدالزم بر روی  مرمت هرگونه ،مؤثر و

 یریجلوگ یبرا را دیواره سرطراح ،ارك نیا اتمام با .دهدترتیب  را وارهید یمرمت ارك هرگونه سرعتبه است موظف سرطراح ،IFSC داور دستور با 
 یداور هیئهت رئهیس ایهن كند.اعالم می داوری هیئت رئیس به را نتیجه و كرده یرسرب یبعد دهندگانمسابقه به ضرر ای و کمك هرگونه از

 رفتههیپذ میتصهم نیه ا بهه اعتراضهی چیهو  را خواهد گرفت، یینها میتصم ،مسابقه از مرحله آن مجدد شروع و توقف ای ادامه یبرااست كه 

 .شد هدوانخ

 وردهاکر و هابندیرده 

 IFSC كندمی منتشرهای زیر را بندیرده: 

 شود.برای هر سا  و هر دسته، كه مطابق با بخش مرتبط از این قوانین محاسبه می یجهان جام بندیرده (أ

 متیهازدار اصهورت جمهع وزن و سرعت، كه باید به Boulder ،Leadهای یک از گرایشپیوسته به روزرسانی شونده برای هر یجهان تبهر (ب
 ماهه ماقبل، محاسبه شود؛ و 12ی ، در مدت دورهیرویدادهای انتخابدهندگان در هریک از داده شده به مسابقه هایرتبه

 ركوردهای جهانی برای گرایش سرعت. (ج
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 سونا انضباطی -4

 مقدمه

 .دارد تام مسئولیت ،گذاردمی اثردر فضای مسابقه  بقهمسا هایفعالیتبر  هك یماتیتصم و هاتفعالی تمامی درباره یداور هیئت رئیس 

نهام شهده بهرای ثبت ههر عضهو تهیماز  هك یانضباطیب نوع گرفتن در نظر با و نیقوانتخلفات از این  به توجه با IFSCداور  و یداور هیئت رئیس 
 :ندینما اتخاذ را ریز اقدامات و ماتیتصم دیبا، زندمیسر مسابقه 

 غیررسمی؛ تصوربه ی،شفاه اخطار
 .زرد ارتك اعما  با همراه یرسم اخطار

 :دیبا یداور هیئت رئیسقرمز،  ایصدور كارت زرد  پس ازفرصت مناسب  نیدر اول  

موضوع كهه اقهدامات  نیدهنده مربوطه( با اشاره به ا، به مسابقهاگر این امر ممکن نباشد ای) میت سرپرستبه  یكتب یااظهارنامهی تهیهبا  (أ
 .مربوطه چه خواهد بود، تخلف را متذكر شود نیبر اساس قوان یبعد یانضباط

پیشهنهادی در خصهو   ایه مشروح از تخلف صورت گرفته و هرگونه مدرد  یبه همراه گزارش ،یكتب یاظهارنامه نینسخه از ا کیارائه  (ب
 .IFSC یكمیته انضباط منظور ارجاع آن به، بهIFSCبه  ترشیاعما  مجازات ب

 زرد اخطار کارت 

 :شود صادر لیذ نیقوانهریک از  از تخلف یپ در تواندمی زرد ارتك اخطار 

 در فضای مسابقه: عضو تیم هرزده از تخلفات سر

 رفتار غیر ورزشی به صورت خفیف؛ یا (1

 .فیخفصورت به زننده یرفتارها ای الفاظ از استفاده (2
 :از اندعبارت هاآنكه برخی از ، نمایندصادر می بقهشده برای مسا صوبمن IFSCهریک از مسئوالن  كهی دستورات در مورد

 یا رئیس هیئت داوری؛ IFSCكردن به دستور داور گرم نهیقرنط منطقه به بازگشتن در موردیبتعلل  (1

 شده است؛زمانی كه دستورش داده مسابقه منطقه به ورود و یفراخوان منطقه دتر در موردیب تعلل (2

 ؛IFSC ور داوربه دست مسابقه شروع در یوتاهك (۳

 ها:تجهیزات و مراسم در مورد

  ؛زاتیتجه  و پوشاد به مربوط مقررات و نیقوان تیرعا در یوتاهك (1

 ؛است كرده تهیه مسابقات زبانیم هك هدهندمسابقه شماره یدنپوش در یوتاهك (2

 ؛زیجوا عیتوز مراسم درمسابقه،  برتر فرد سه تكشرعدم  (۳

، اجازه نخواهد داشت كهه در طهو  اعضای تیممنظور تأمین منافع ، بهنمایدكارت زرد دریافت ط ویمی مرتبرویداد تقدر  اعضای تیمهر یک از اگر  
 ای در درون فضای مسابقه دسترسی داشته باشد.آن مسابقه به هر منطقه

 ( DSQ)  اخراج

 .شودام میانج قرمز ارتك دادن نشان با همراه اخراج .نام شده برای مسابقه را اخراج نمایدهر عضو تیم ثبت از اجاز دارد یداور هیئت رئیس 

 :همراه شود IFSC یانضباط كمیته به ارجاع باتواند داشته و میدنبا  به  را از رویداد تقویمی مرتبط شخص یفور اخراج ،از قوانین لیذ تخلفات 

 باشد.(؛ه )هرگاه قرنطینه برقرار ی مسیرها بلدرها غیر از موارد مطرح شده در تعریف شرایط قرنطیندرباره اتاطالع گردآوری (أ

 ؛دنشدهییتأ لیوسا و زاتیتجه  از استفاده (ب

 فضای مسابقه؛در  حضور مدت در طو ای یا دریافتی مخابره یارتباط یوسیله هر نوع از یرقانونیغ استفاده (ج

گرفتهه شهده در نظهر از مهوارد در  از افهرادی غیهر اتاطالعو فراهم كردن  گردآوریدر مراحلی كه تحت شرایط قرنطینه برگزار می شوند،  (د
 ها عبارتند از:تعریف شرایط قرنطینه، كه برخی از آن

 از هر شخصی خارج از فضای مسابقه؛ (1

 از هر شخصی كه روی مسیر بلدر مربوطه تالش كرده است. (2
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توانند از سهایر اعضهای تهیم كهه میدهندگان گردد، مسابقه، در مراحلی از مسابقه كه شرایط قرنطینه اعما  نمیتردیدبه منظور اجتناب از 
 ی مسابقه حضور دارند چه قبل چه در حین صعود خود اطالعات دریافت نمایند؛خارج از منطقه

 

 (DQB)به سبب رفتار  اخراج

ا نشان دادن كارت نام شده برای مسابقه را اخراج به سبب رفتار كند. هرگونه اخراج به سبب رفتار برئیس هییت داوری اجازه دارد هر عضو تیم ثبت 
 دهد. شود؛ و تمام مسابقات در رویداد تقویمی مرتبط را تحت تاثیر قرار میهمراه می IFSC یانضباط كمیته به ارجاعقرمز و 

  :داشت خواهد یپ در موارد زیر اخراج فوری به سبب رفتار را 

 فضای مسابقه؛هنگام حضور در در  IFSCمیزبان رویداد یا مسئولین رسمی  ،داوران دستورات از اطاعت در یوتاهك

 در مسابقه، پس از دستور رئیس هیئت داوری؛ BMIاجتناب از انجام تست 

 ؛است ریمس یرو بر تالش یبرا شدن آماده حا  در هك یادهندهمسابقههر  حواس نمودن آشفته ای ارك در دخالت

 ؛زاتیتجه  و پوشاد یرو بر غاتیتبل به مربوط نیقوان از یچیسرپ

 یک شخص در یک رویداد تقویمی. برای( كارت زرد 2دو ) صدور

 پیامدهای اقدامات انضباطی

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

 :داشت خواهد یپ در را ریز جینتا از یکی ،سا  یک دربرای یک شخص  زرد ارتك نیسوم صدور 

 :كرده باشد، چهنام در آن سا  ثبت یبعد میرویداد تقوی در دهندهمسابقه اگر (أ

 ؛ یاقابل محاسبه باشددر همان گرایشی كه شخص كارت زرد سوم را دریافت نموده، جهانی  تبهآن رویداد در ر (1

 در گرایش تركیبی، (2

 د؛ یاشوآن رویداد تقویمی حذف مینام آنگاه شخص از لیست ثبت

 نام در رویداد تقویمی بعدی نخواهد بود، چه: اگر اً( قابل اجرا نباشد، آنگاه شخص مجاز به ثبت (ب

 جهانی در همان گرایشی كه شخص كارت زرد سوم را دریافت نموده، قابل محاسبه باشد؛ یا  تبهآن رویداد در ر (1

 در گرایش تركیبی، (2

 یابد.به تناسب كاهش می در رویداد تقویمی مربوطه  تبطیون عضو مرنام برای فدراسثبت یدر هر صورت، سهمیه

 اشخاص  ریسا

هریهک از  لهزوم در صهورت و ،نمهوده اخراج مسابقه محدوده از فوراً ،است شده یتخلف بکمرت هكرا  یشخص هر دارد اجازه یداور هیئت رئیس 
 .دارد نگاه قیتعل حالت به مهم امرِ نیا انجام تا را مسابقه یهاتفعالی
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 ارزایی )دوپینگ(توا مباسزه با  -5

 پذیرش 

 IFSC، است پذیرفته را( 1دكُمعروف به ) جهانی افزاییتوان ضد دستورالعمل. 

 اعمال 

  .رودبه كار می رویدادهای تقویمی تمامی یبرا این دستورالعمل 

 مقامهات ،گاندهنهدنیتمر ،انمربی ،دهندگانمسابقه لیقب از ه شوندمی وارد اتمسابق به هیئت همراه ای نندهكتكشر عنوان تحت هك یافراد تمام 
 .رعایت نمایند و رفتهیپذ را نیقوان نیا -۵-۵ بند و دستورالعمل نیا دناموظف ه کیراپزشیپ ای کیپزش میت یاعضا ی،رسم

 IFSC داخل نظارت بر اجرا در واجد هاینهاد

 .دنباشمی انضباطی و افزاییتوان ضد یهاكمیته ،IFSCاین دستورالعمل در داخل  ناظر بر اجرای دقیق یهاهسته 

 اجرایی  هایِضمانت  و تخلفات

 .شد خواهد یدگیرس IFSC یانضباط مقررات و نیقوان و نامهنییآ ،استیس به توجه با افزاییتوان تخلفاتبه  
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 اضاتاعتر -6

 کلیات

 شود، منصوب شده و شامل افراد زیر باشد:كه تحت این قوانین برگزار می رویداد تقویمییک هیئت رسیدگی به اعتراض باید برای هر  

 ی فنی؛ ونماینده (أ

 اگر اعتراض مربوط به تصمیم گرفته شده توسط رئیس هئیت داوری باشد(. IFSCرئیس هیئت داوری )یا یک داور  (ب

  ارائه گردد. یسیبه زبان انگل دیاعتراضات، با نیبه ا یهات و پاسخاعتراضا یتمام 

 تمامی اعتراضات باید به یکی از افراد زیر ارائه گردد: 

 یک عضو هیئت رسیدگی به اعتراض ؛ یا (أ

 ، كه باید مساله را به هیئت رسیدگی به اعتراض ارجاع دهد. IFSCیک داور  (ب

 اعتراضات مربوط به ایمنی 

اعتراض مربوط "رف نظر از هر شرط دیگری در این قوانین تسلیم شود )تواند با صایمنی جدی برود، اعتراض میی ود یک مسالههرگاه امکان وج 
 (. یک اعتراض مربوط به ایمنی باید:”به ایمنی

 نخواهد بود؛  نیازبه صورت كتبی ارائه گردیده و وجه اعتراض  (أ

 رسیده باشد،های متفاوت هستند اند و هریک از تیمتیم منصوب شده رسمی نمسئولی( شخص مختلف كه به عنوان ۳سه )به امضای  (ب

 ی تشخیص داده شده، تعیین كرده و به كار گیرد.و هیئت رسیدگی به اعتراض باید بالفاصله اقداماتی را برای برطرف سازی مساله

 رسیدگی به اعتراضات 

 راض مذكور:كه اعت با دریافت اعتراض، هیئت رسیدگی به اعتراض باید مشخص كند 

ی اعتراضهی صهورت و ههیچ هزینهه این موضوع روی آن، بازگردانده خواهند شهدبا درج فرم اعتراض هرگونه است، در این مورد  ”نامعتبر“ (أ
 ؛ یاشودحساب نمی

 است، در این مورد هیئت رسیدگی به اعتراض باید روند رسیدگی به اعتراض را پیش گیرد. ”معتبر“ (ب

 باید:  -مگر در مواردی كه در این قوانین به طور مشخص خالف آن ها ذكر شده باشد–نظر گرفته شدن  عتبر دریک اعتراض برای م 

 ای شامل همان اطالعات( ارائه گردیده و به امضای: برگه یا در موجود است ) IFSCصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت به (أ

 تیم مربوطه؛ یارسمی مسئو   (1

 دهنده مربوطه رسیده باشد.به امضای مسابقهباشد نام نکرده بتدر مسابقه ثچنین شخصی  كهدرصورتی (2

 وجه اعتراضٍ مربوطه باشد؛ واعالم وصو  با  (ب

 در آن موارد زیر ذكر شده باشند: (ج

 ی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است؛شماره (1

 اض شده اند.اثر از اعتردهندگان كه متدهنده یا گروهی از مسابقهمسابقه (2

 گیرد را نامعتبر قلمداد كند:در قالب های زیر جای می – -6-6با وجود برآوردن شرایط بند  –تواند اعتراضی كه هیئت رسیدگی به اعتراض می 

 پس از پایان مهلت اعتراض مشخص شده در این قوانین ارائه شده باشد؛  (أ

 ط نیست را مطرح كند؛های این قوانین مرتببند ای كه به هیچ یک ازمساله (ب

 كه به طریق دیگری نامعتبر است.رسد به توافق میهیئت رسیدگی به اعتراض  (ج
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 ( باشد:”تصمیم اصلی“مسابقه )یک در رابطه با هرگونه اعتراضی كه مربوط به موارد عدم انطبا  با این قوانین یا تصمیمات مرتبط با  

 هیئت داوری باید: رئیس، باشد سمییج رنتا اگر اعتراض مربوط به (أ

 .ه كدام نتیجه اعتراض شده استبا تعیین اینکه بمشخص و نشانه كند،  ”مورد اعتراض“ با عبارت شده رانتایج منتشر (1

 است. ”مورد اعتراض“ یا ”مورد شکایت“ از واحد پخش میزبان مسابقات بخواهد به عموم اعالن شود كه نتایج (2

 اض باید به اعتراض:هیئت رسیدگی به اعتر (ب

 ترین زمان ممکن با توجه به جدو  زمانی مسابقه؛ در سریع (1

 ه در دسترس دارد،با استفاده از هرگونه اشخا  و امکاناتی ك (2

 رسیدگی كند. هیئت رسیدگی به اعتراض در فرایند بررسی اعتراض نباید به هیچ فیلم دیگری به غیر از موارد زیر استناد كند:

 ضبط شد؛ و های رسمی فیلم (أ

 .IFSCهر فیلم ضبط شده برای پخش رسمی  (ب

 اگر: (ج

محسوب  ”نامشخص“یک حکم واحد هم رای شود، انگاه اعتراض باشند، یا هیئت رسیدگی به اعتراض نتواند به نمدارد موجود قاطع  (1
 شود.ی صورت حساب نمیهزینه اعتراضگونه هیچخواهد شد، تصمیم اصلی پابرجا خواهد ماند و 

 اشند و هیئت رسیدگی به اعتراض به یک حکم واحد هم رای شود، آنگاه اعتراض:ود قاطع بمدارد موج (2

 كند؛ یا و تصمیم اصلی تغییر پیدا می صورت حساب نخواهد شدی اعتراض شود، كه در این مورد هزینهمحسوب می ”موفق“ (أ

خواههد شهد و حسهاب  عضو مرتبط صورتبرای فدراسیون ی اعتراض هزینهیک شود، كه در این مورد محسوب می ”ناموفق“ (ب
 ماند.تصمیم اصلی پابرجا می

و توسط یکی از اعضای هیئت رسیدگی به اعتراض به شخصهی كهه رسهماً  شدهمیتنظصورت مکتوب ی رسیدگی به اعتراض باید بهنتیجه (د
 اعتراض كرده است، تسلیم شود.

 پیامد اعتراضات

 .ی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیردی رسمی هیئت رسیدگی به اعتراض نهایهر نتیجه 
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7- Lead 
 اتلیک

 : دیبا Lead مسابقات 

دهنهده در حهین صهعود . مسابقهدنشو برگزار ،دارند ارتفاع متر 12 حداقل شده وطراحی Leadكه برای گرایش  یمصنوع یهاوارهید یرو بر (أ
شهود. در مسهیر، تهأمین  شهدهتعبیهای از نقاط حمهایتی اش با انداختن طناب در رشتهو ایمنیاز پایین با تک طناب حمایت شده مسیرها باید 

 های زیر را داشته باشد:دیواره باید قابلیت ایجاد مسیر با ویژگی

 ؛متر طو  1۵حداقل  (1

 داوری رسیده باشد.(ت خاصی كه به موافقت رئیس هیئت )مگر در حالمتر عرض  (۳) حداقل سه (2

 با مراحل زیر برگزار شوند: (ب

  برای هر گروهِ شروع كه پس از صعود نمایشی صعود خواهند شد؛ و (”B“و  ”A“) همسانمسیر نا دو شامل ،مقدماتی مرحله (1

 صعود نمایشی صعود خواهد شد.شامل یک مسیر برای هر دسته كه بدون  نهاییی نیمهو یا مرحله نهایی مرحله (2

 :مسیرهاطراحی  

 ای طراحی شود كه:هر مسیر باید به گونه (أ

 ی دیگر به حداقل برسد؛دهندهدیدن وی یا شخص دیگری، یا ایجاد اشکا  برای مسابقهدهنده خطر آسیبدر صورت سقوط مسابقه (1

 پرش به سمت پایین نداشته باشد. (2

 كه:تواند اجازه دهد رئیس هیئت داوری می (ب

 متصل شود؛ و ی حمایتینقطه دیک یا چنطناب به پیش از صعود،  (1

 كننده استفاده شود.ی پایینی مسیر، از یک حمایتهاقسمتمنظور تأمین ایمنی مازاد در به (2

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

 ایمنی 

 رئیس هیئت داوری باید: 

ی حمایتی بهه تواند مقرر كند كه یک نقطهنمایند. سرطراح می یرا بازرس ریمسهر ز هر مرحله، غاآ پیش از و سرطراح IFSCبه همراه داور  (أ

گیره)ها( و نقطهه)های( حمهایتی  این صورت در ،گیرد قرار طناب در ،آن پیش از یا( ”ی ایمنیگیره“) ای مشخصگیره ازدالیل ایمنی باید 

 شوند. داده نشان مسیر یمشاهده هنگام در مشخص شده و با عالمت ضربدر آبی  واضح صورتهب بایدموردنظر 

 تصمیم بگیرد طناب صعود در چه زمانی در طو  مسابقه باید* تعویض شود.  (ب

-مسهابقه Harnessصورت منطقی به این باور برسد كه ت داوری بهكه رئیس هیئبه تن داشته باشد. درصورتی Harnessباید  دهندههر مسابقه 
 دهنده شود.قهباید مانع آغاز صعود مسابدهنده ایمن نیست 

 هر حمایتچی: به او كمک كند.در این كار و ترجیحاً شخص دومی  دشوكنتر   چیحمایت باید از روی زمین توسط یکطناب صعود  

 شونده استفاده كند؛غیرقفلاز ابزار حمایت باید  (أ

 مسیر، باید موارد زیر را كنتر  كند: هر صعودپیش از  (ب

1) Harness طور كامل بسته شده باشد؛دهنده بهبقهمسا 

دهنهده متصهل شهده مسابقه Harness( به STopper knot) طناب صعود باید با استفاده از گره هشت تعقیب به همراه گره ضامن (2
 باشد؛ و

 و برای استفاده سریع آماده باشد.طناب صعود مرتب  (۳
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وجود اضافه طناب  یمقدار مناسب شهیهمتا اطمینان حاصل كند كز كرده متمر دهندهتوجه خود را  بر روی مسابقه ،صعوددر تمام مدت باید  (ج
 :دارد، به طوری كه

 مشکل نشود؛طناب دچار  شلی یا سفتی اثر دهنده برمسابقه (1

 ؛شود و ایمن متوقفینامیک به روش ده دهندمسابقه هر سقوط (2

 دهنده به طور ایمن به روی زمین فرود آورده شود.مسابقه (۳

 هاسهمیهی شروع و هاترتیب 

 ( گروه شروع برای هر دسته برگزار شود:2( یا دو )1تواند با یک )ی مقدماتی میمرحله 

 های شروع باید به شکل زیر تعیین شوند:تعداد گروه (أ

 های شروعتعداد گروه دهندگان ثبت نام شدهمسابقه

۸۰ > 1 

 2یا  1 > ۷۹

 گزار شود:گروه شروع بر( 2)اگر مرحله مقدماتی با دو  (ب

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

 بندی شوند:دستهها دهندگان باید به صورت زیر در گروهمسابقه (2

 ههاگروه نیب است شدهداده نشان ادامه در هك یبه صورتمرتبط هستند باید ی جهان تبهر دارای هك یاندهندگمسابقه از دسته آن (أ
  :دونش میتقس

 گروه ب گروه الف

1 2 

4 ۳ 

۵ 6 

 شوند، تقسیم می هاگروه بین یشكقرعه با ،ندارندجهانی  تبهر هك دهندگانیمسابقه (ب

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

 هستند: ۸ و 26 ،بیتتر به نهایی، و یینهامهین مراحلی سهمیه 

 .اعما  شودها ی بعد باید نصف شده و برای گروهمرحله یبرا سهمیه اگر در هر دسته دو گروه شروع وجود داشته باشد، (أ

 كه. درصهورتیشهود لیه مکتانهد، كسب نموده قبلی ی تمام شدهمرحله دررا  رتبه بهتریندهندگانی كه مسابقه با دیبای هر مرحله سهمیه (ب
 مسهابقات یبعد دور به باید ،یمساو اندهندگمسابقه همه ،دینما تجاوز شدهینیعت تعداد از دهندهمسابقه چند یرتبه یتساو لیدل به سهمیه

 .بیابند راه

 ترتیب شروع: 

 صورت زیر تعیین شود:ی مقدماتی باید بهبرای هر گروه شروع مرحله (أ

 ؛ و یشكقرعه ، باA ریمس یبرا (1

 21یها  20اگهر لیسهت شهروع شهامل  بهه عنهوان مثها  ی،درصهد ۵0تنهاوب  کیبا  ی، ولA ریشروع مس بیمانند ترت B ریمسبرای  (2
 Bكند، به عنوان نخستین نفر روی مسیر شروع به صعود می Aام روی مسیر 11ای كه به عنوان نفر دهندهدهنده باشد، مسابقهمسابقه

 ؛تالش خواهد كرد

 در كنهد. شهروع همهه از آخهر بایهد رتبه بهترین دارای دهندهمسابقه یعنی باشد. قبل مرحله یهارتبه عکس بایدبرای هریک از مراحل بعد  (ب
 شود: تعیین زیر صورتبه بایدها آن شروع ترتیب باشند، شده مساوی دهندگانیمسابقه كه حالتی

مثا  دارنده رتبه جهانی بهتر، عنوانا؛ بههآن جهانی تبهر معکوس ترتیب به باشند،داشته  جهانی تبهر شده مساوی دهندگانِمسابقهاگر  (1
 كند؛آخر صعود می
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 تعیهین كشهیقرعه بها بایهد شروع ترتیب باشند، یکسان جهانیی هرتب دارای یا و جهانی تهبر فاقد شده مساوی دهندگانمسابقهاگر  (2
 ؛ وشود

 دهندهمسابقه شوند، مساوی جهانی تبهر ان( فاقددهندگابقهدهنده )مسمسابقه با جهانی تبهر دهندگان( دارایدهنده )مسابقهمسابقهاگر  (۳
 شد.خواهد ، و در هر صورت در لیست شروع رسمی منتشر كند شروع زودتر باید بندیرده فاقد

 روند مسابقه

نهایی و نههایی نیمهه دهندگانِ مجاز به رقابت در مراحلباید تحت شرایط قرنطینه برگزار شوند. مسابقه Leadنهایی و نهایی مسابقات مراحل نیمه 
دهندگانی كهه در ایهن ی قرنطینه اعالم حضور كننهد، مسهابقهمرحله در منطقهمسابقه باید قبل از زمان اعالم شده در لیست شروع رسمی آن 

 . ی قرنطینه حاضر نیستند، مجاز به شروع آن مرحله نخواهند بوداند یا در منطقهدهی قرنطینه اعالم حضور نکرزمان در منطقه

 در مسابقه لحاظ شوند:باید های زمانی زیر فاصله 

دهنده بر روی مسیر او  مقدماتی و آغاز تالش او بهر روی مسهیر دوم ای بین پایان تالش یک مسابقهدقیقه ۵0زمانی  حداقل یک فاصله (أ
 مقدماتی؛ و 

دهنده مرحله نخسهت تالش آخرین مسابقه كه یزمانبین  دو ساعتهاگر مراحل متوالی مسابقه در یک روز باشند، حداقل یک فاصله زمانی  (ب
 رسد و بسته شدن درب قرنطینه مرحله بعد در نظر گرفته شود.به پایان می

ربوطهه، تهالش خهود را روی مسهیر آغهاز كنهد. اگهر ی مدهنده باید براساس ترتیب مشخص شده در لیسهت شهروع رسهمی مرحلهههر مسابقه 
 کان شروع تالش را نداشته باشد، هیج تغییری در ترتیب شروع مجاز نخواهد بود.  شده امدهنده در زمان تعیینمسابقه

 باشد: 22تر از ها بیشكنندهدر هر مرحله اگر تعداد شروع 

 20ها بایهد* بهیش از سهازیفاصهله بهین پاد .سازی شهوندطو  آن مرحله، پادمساوی در  های زمانیهای هر مسیر باید در فاصلهگیره (أ
 .شودنفر بیشتر  22هنده نبوده و نباید از دمسابقه

 ی زمانی پاكسازی باید در لیست شروع مشخص شود. برنامه (ب

 مرحله نهایی: 

 یافته به این مرحله آغاز شود.دهندگان راهباید با معرفی مسابقه  (أ

 دقیقه نباشد. ۹0نحوی برگزار گردد كه طو  زمان برگزاری آن برای هر دسته بیش از باید به  (ب

 هده مسیرمشا روند

 ی مسیر:مشاهده 

 هر مسیر مقدماتی باید توسط پیشروها به صورت نمایشی صعود شود، كه: (أ

قبل از آغاز مسابقه پخش شهود؛  دقیقه 60صورت پیوسته و مکرر در منطقه گرم كردن و حداقل ی این صعود باید بهفیلم ضبط شده (1
 یا

 دهنده انجام شود.  بل از آغاز تالش نخستین مسابقهدقیقه ق ۳0اگر پخش ویدیویی میسر نباشد، باید حداقل (2

 دهندگان آغاز شوند. ای برای مسابقهدقیقه 6جمعی نهایی و نهایی باید بعد از یک زمان بازدید دستهمراحل نیمه (ب

 توانند:دهندگان میهدر این مدت زمان، مسابق (1

 )فقط( لمس كنند.های ابتدایی را بدون آنکه هر دوپایشان از زمین جدا شود، گیره (أ

 با دوربین چشمی مسیر را مشاهده كنند؛ (ب

 نویس یادداشت یا طراحی كنند؛صورت دستبه (ج

 اما نباید از هیچ تجهیزات ضبط استفاده كنند.
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 به منطقه قرنطینه یا منطقه فراخوانی بازگردند. IFSC رسمی با هدایت مسئوالن دهندگان بایددر انتهای زمان بازدید مسابقه (2

 ود روند صع

غیر از مواقعی كه صعودهای مجدد به دنبا  اعتهراض یها حادثهه فنهی مجهاز ( دقیقه باشد. به6شش )ثابت برای صعود هر مسیر باید  زمانمدت 
پهس از فعالیهت “ای در حالهت در شرایط خها ، اگهر مسهابقه( تالش بر روی هر مسیر انجام دهد. 1) کتواند یدهنده میهستند، هر مسابقه

های اضافی بر روی مسیر با یا بدون توانند تالشدهندگان میمسابقه كه در مدت آن، تواند تعریف شودیک زمان تمرین مجزا می باشد ”اصلی
 استفاده از كمک مصنوعی انجام دهند. 

امل برای صعود آماده كننهد. ی فراخوانی خود را به طور كدهندگان باید در منطقهاز مواردی كه به شکل دیگری دستور داده شود، مسابقهبه غیر  
مجاز خواهد بود كه مشاهده نهایی خود را انجام دهد، پس از بهه ثانیه  40كند، به مدت دهنده منطقه فراخوانی را ترد میاز زمانی كه مسابقه

 دهنده باید تالش خود را آغاز كند. ن رسیدن این زمان، مسابقهپایا

 :دهندهمسابقه هر صعود   

. برای اجتناب از هرگونه تردید، داور مسهیر دونش جدا نیزم از اوبدن  هایتمام قسمت هك شودمی آغاز یهنگام او صعود زمان محاسبه و (أ
كنهد. كنهد یها پهیش از شهروع صهعود وضهعیت خهود را اصهالح میشهروع صهعود میدهنده دارد اقدام بهه اختیار دارد تعیین كند مسابقه

 دهندگان در حین تالششان:مسابقه

 ها نیستند؛ وسازی گیرهپادبه  مجاز (1

 باید طناب را به ترتیب در نقاط حمایتی بیندازند، در این میان: (2

شهده درآورده و مجهدداً طناب به داخل آن انداختهه كه ی حمایتیتواند در هر زمان طناب را از آخرین نقطهدهنده میمسابقه (أ
 بیندازد؛ و

 و بهه ایهن منظهور كنهد اصهالح را آن باید بیندازد، نقاط حمایتی در ”Z-clip“ ضربدری صورتهب را طنابدهنده اگر مسابقه (ب
 نقهاط حمهایتی تمام در طناب باید اصالح پس از بیندازد. دوباره و درآورده درگیر نقاط حمایتی از هر یکطناب را از  تواندمی

 .باشد قرار داشته

 رسد كه:هنگامی به پایان می (ب

 مسیر بیندازد؛ ی حمایتیطناب را در آخرین نقطه (1

 سقوط كند؛ یا (2

 متوقف شود. IFSCصعودش توسط داور  (۳

 :IFSCداور  

 :، اگردهنده را دهدی تالش یک مسابقهباید دستور خاتمهدر موارد زیر  (أ

 دهنده روی مسیر خطرناد است؛ یااین باور برسد كه حركت بعدی مسابقهبه صورت منطقی به  (1

 دهنده:مسابقه (2

 ز نماید؛شده برای صعود مسیر، تجاوی زمانی تعییناز محدوده (أ

 پس از آغاز صعود به زمین بازگردد. (ب

 اگر: ،دهنده را دهدی تالش یک مسابقهتواند دستور خاتمهمیدر موارد زیر  (ب

 دهنده دیگر در حالت مجاز قرار نداشته باشد؛ یامسابقه (1

 ی فنی رخ داده باشد.حادثه (2
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 داوری و امتیازدهی 

 Topo مشورت با داور توسط سرطراح در باید IFSC نهایی پیش از آغاز هر مرحله از مسابقه تهیه شود؛ و تنها در رابطه با مسیرهای مراحل نیمه
ی مسیر مرتبط و تنهها در زمهانی های مرتبط قرار گیرد، اما نه پیش از زمان مشاهدهدر اختیار مسئوالن تیم ترین زمانو نهایی باید* در سریع

 باشند. ی قرنطینه را ترد كردهقهها منطكه مسئوالن تیم

 دهنده:هر مسابقه شود، داوری شود، كه باید برایدار همراهی مینگه ( داور ملی كه توسط یک زمان1هر مسیر باید توسط حداقل یک ) 

 ثبت نماید؛)به سمت پایین( ترین ثانیه زمان صعودش را تا نزدیک (أ

 باید یکی از موارد زیر باشد:ش را ثبت نماید. این امتیاز امتیاز كسب شده (ب

1) “TOP” دهنده:باشد، اگر مسابقه 

 وی حمایتی مسیر بیندازد؛ شده برای صعود، طناب را در آخرین نقطهدر مدت زمان تعیین (أ

 در طو  صعودش در حالت مجاز باقی مانده باشد.  (ب

 :كهشود ثبت میای برای آخرین گیره Topoشده روی امتیاز مشخص (2

 :ده مهار شده استدهنتوسط مسابقه (أ

 دهنده در حالت مجاز است؛ یامادامی كه مسابقه (1

ی حمهایتی كهه طنهاب در آن قهرار نهدارد از آن گیره طناب را در هر نقطه كه به اعتقاد سرطراح این امکان وجود دارد (2
 بیاندازد،

 كه:آن ش از، پیاست مهار یا استفاده شدهدهنده اگر مورد اً( قابل به كارگیری نباشد، توسط مسابقه (ب

 سقوط كند؛ یا (1

 ،صعودش متوقف شده باشد (2

امتیاز استفاده از یک گیره )مشخص شده با پسوند )+( ( از  در این صورت اند موردنظر هستند،هها استفاده شدكه با هریک از دستی یهاگیرهدر هر حالت 
 امتیاز مهار كردن همان گیره بهتر خواهد بود.

و سهرطراح بایهد تعیهین كننهد چهه  IFSCمشخص نشده مهار كند یا از آن استفاده كنهد، داور  Topoای را كه در هگیر دهندههرگاه یک مسابقه 
ی موجهود باشهد یها تواند مشابه امتیاز یک گیرهی جدید اختصا  داده شود. برای اجتناب از هرگونه تردید، این امتیاز میتیازی به این گیرهام

 مقدار جدیدی داشته باشد.  

 بندیه رد

 :شودبندی میكند روی آن مسیر به ترتیب زیر ردهای كه بر روی یک مسیر تالش میدهندههر مسابقه 

 را كسب كرده باشند؛ ”TOP“دهندگانی كه امتیاز ام مسابقهتم (أ

 انددهندگان دیگر، به ترتیب نزولی امتیازی كه كسب كردهتمام مسابقه (ب

 بندی مقدماتی:رده 

 یک از دو مسهیر گهروهشود یا مجاز به آغاز تالش روی هیچاز دو مسیر گروه شروع خود نمی یکموفق به شروع هیچای كه دهندهمسابقه (أ
 شود. متناسب مشخص می IRMیا دیگر  ”شروع نکرده“با  ایجبندی نخواهد شد و در نتباشد، در مرحله ردهشروع خود نمی

برای هر مسیر مرحلهه مقهدماتی امتیهاز ، باید كندروی حداقل یک مسیر می ه تالششروع بای كه در مرحله مقدماتی دهندهبه هر مسابقه (ب
 او در مسیر مرتبط. Fractionalی است با رتبهبندی داده شود، كه برابر رده

تهر  بهتهر دهنده باشد )امتیهاز مقهدماتی كمهای شروعشان به ترتیب صعودی امتیاز مقدماتی هر مسابقهدهندگان در گروهبندی مسابقهرده (ج
 شود:است( كه با فرمو  زیر محاسبه می
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QP = √(P1 ∗ P2) 

 كه در آن:

QP ( رقم اعشار.۳= امتیاز كلی، گرد شده تا سه ) 

1Pبندی مسیر نخست مقدماتی= امتیاز رده 

2Pبندی مسیر دوم مقدماتی = امتیاز رده 

 ذكر شوند.و شده گرد دو رقم اعشار  هدر فهرست نتایج رسمی باید ب شدهارائهامتیازهای  (د

 نهایی و نهایی:بندی نیمهرده 

بندی نخواههد شهد و باشد، در مرحله مربوطه ردهشود یا مجاز به آغاز تالش روی مسیر نمیشروع مسیر نمی ای كه موفق بهدهندهمسابقه (أ
 شودمتناسب مشخص می IRMیا دیگر  ”شروع نکرده“در نتایج با 

ی مساوی كسب كننهد، رتبه -22-۷-2۳-۷دی مشخص شده در بند بندهندگانی به دنبا  ردهی مسابقهنهایی نیمهاگر پس از پایان مرحله (ب
روع برگزار شده ی مقدماتی با دو گروه شكه مرحلهشان، تعیین شود )مگر آنی مقدماتیها باید با بازگشت به قبل، به رتبهی نسبی آنرتبه
 باشد(.

 ی نسبیی مساوی كسب كنند، رتبهرتبه-22-۷بندی مشخص شده در بند دهندگانی به دنبا  ردهقهی نهایی مساباگر پس از پایان مرحله (ج
 باید به صورت زیر تعیین شود:

 و  ها؛ی قبل آنی مرحلهبا بازگشت به قبل، به رتبه (1

دهندگان بندی این مسهابقهازگشت به قبل تساوی رتبه باقی بماند و این تساوی مربوط به نفرات او  تا سوم باشد، ردهدنبا  باگر به  (2
 نسبت به یکدیگر بر اساس زمان صعود هریک باید تعیین شود )زمان كمتر بهتر(.

 بندی كلیرده 

 بندی كلی باید به شکل زیر تعیین شود:رده

 ی نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ وای رتبهگان داردهندمسابقه (أ

 نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ وی نیمهدهندگان دارای رتبهنهایی، مسابقهی نیمهدر صورت برگزاری مرحله (ب

اتی با ی مقدمشوند، باید توجه داشت اگر مرحلهبندی میی مقدماتی هستند، با همان ترتیب رتبه ردهدهندگانی كه فقط دارای رتبهمسابقه (ج
ی مشهابه دهندگان بها رتبهههای هر گروه باشد كه در آن مسابقهبندیها باید ادغام ردهبندی كلی آندو گروه شروع برگزار شده است، رده

 شوند. بین دو گروه، مساوی در نظر گرفته می

 و اعتراضات   فنی حوادث

، باید به منظور تشهخیص IFSCشده برای پخش رسمی ضبط لمیهر ف، از ت داوریشده، و بنا به تصمیم رئیس هیئهای رسمی ضبطتنها از فیلم 
 های رسمی ضبط شده باید حداقل موارد زیر را ضبط كرده باشند:ی فنی و رسیدگی به اعتراضات استفاده شود. فیلمحادثه

 ؛Topo درهای مشخص شده تمامی گیره (أ

 (؛TOPتمام نقاط حمایتی مسیر )از جمله  (ب

 ه.ری روی سطح دیوارگذاهرگونه عالمت (ج

را از  IFSCی فنی رخ داده اسهت، بایهد فهورا داور چی، یا داور مسیر اعتقاد داشته باشند كه یک حادثهدهنده، مسئو  تیم، حمایتچنانچه مسابقه 
ست یا خیهر. اگهر داور ی فنی رخ داده اورت با سرطراح، باید مشخص كند كه حادثه، و اگر نیاز باشد با مشIFSCاین موضوع مطلع كنند. داور 

IFSC رخ داده و:  ی فنیتشخیص دهد حادثه 

 تواند یکی از موارد زیر را انجام دهد:می IFSCدهنده رسیده است، داور به طور غیرمنصفانه نفعی به مسابقه (أ

 دهنده را متوقف سازد؛ یا تالش مسابقه (1
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لت اگر متعاقبا دهنده منوط به بازبینی خواهد بود )و در این حای مسابقهبنددهنده اجازه دهد تا به صعود خود ادامه دهد، ردهبقهبه مسا (2
 ی فنی تایید شود هیچ تالش دیگری مجاز نخواهد بود(؛حادثه

 دهنده:دهنده شده است، چنانچه مسابقهای برای مسابقهباعث زیان غیرمنصفانه (ب

 ف سازد؛باید تالش او را متوق IFSCمجاز قرار نداشته باشد، داور در حالت  (1

ی تالش یا توقف تالش یکی را انتخاب كند. اگر دهنده بخواهد میان ادامهباید از مسابقه IFSCدر حالت مجاز قرار داشته باشد، داور  (2
ی فنی شود و هیچ ادعای متعاقبی برای حادثهته میی فنی مرتفع شده در نظر گرفی تالش را انتخاب كند، حادثهدهنده ادامهمسابقه
 اند ابراز شود. تونمی

 ی فنی پذیرفته شده، سقوط كرده یا تالش او متوقف شده باشد،ی مستقیم یک حادثهدهنده در نتیجهاگر مسابقه 

یدگی بهه حادثهه فنهی بمانهد و زمهان ای كه دسترسی به تجهیزات گرم كردن دارد برده شود و منتظر رسه باید به منطقه ترانزیت جداگانه (أ
و مسهئوالن  IFSC رسهمی مسهئوالن جزبهه یشخصه  چیاجازه ندارد با ه دهندهگذراند. در طو  این زمان مسابقهقوای متعاقب را بتجدید

 ؛ و داشته باشد یارتباط زبان،یم

 رئیس هیئت داوری باید*: (ب

اده شهده ی دست اسهتف( دقیقه برای هر گیره1برسد، این زمان به صورت یک )دهنده بر سر یک زمان تجدیدقوا به توافق با مسابقه (1
 شود؛سبه میدقیقه، محا 20ی فنی و حداكثر زمان پیش از وقوع حادثه

انهد دهندگانی كه هنهوز صهعود نکردهبعد از زمان تجدیدقوای موافقت شده برنامه ریزی كند. تمام مسابقهبرای را  زمان تالش دوباره (2
 ز این تصمیم مطلع شوند. باید ا

 .ی تالش جدید بر روی مسیر داده شودگرفته باشد، نباید به او اجازهی نخست قرار در پایان مرحله در رتبهی مشمو  حادثه فنی دهندهاگر مسابقه

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

 ی این تالش باید در نظر گرفته شود؛بگیرد، نتیجه (2(ب-2۷-۷تشریح شده در بندی تالشش در شرایط تصمیم به ادامه (أ

بر روی مسهیر دهنده های مسابقهدر تالش آمدهدستبه نتیجه نیبهترشود، انجام می (ب-2۸-۷در حالتی كه صعود دیگری به دنبا  بند   (ب
 در نظر گرفته شود.باید 

 اعتراض: 

 دهنده:مربوط به توقف تالش یک مسابقه (أ

 ؛نیاز نخواهد بودی اعتراض هزینهو  باشد تواند به صورت شفاهیاز شده باشد، میی مربوطه ابردهندهاگر توسط مسابقه (1

 اگر توسط یک مسئو  تیم مطرح شده باشد، باید مکتوب تسلیم شود، (2

ی فنهی لت وقوع حادثهی اعتراض مانند حای مربوطه تا زمان اعالم نتیجهدهندهی بعدی ارائه شود. باید با مسابقهدهندهتالش مسابقه و باید پیش از آغاز
 رفتار شود؛

 دهنده، باید به صورت مکتوب و:بندی هر مسابقهمربوط به امتیازدهی یا رده (ب

( دقیقهه پهس از انتشهار نتهایج رسهمی آن ۵پنج )نهایی در بازه زمانی به مراحل مقدماتی یا نیمهدر رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط  (1
 مرحله باید انجام شود؛ و

دهنده مربوطه در صفحه نمایش باید انجام شهود )یها اگهر نتیجه غیر رسمی مسابقه نمایشنهایی بالفاصله پس از در رابطه با مرحله  (2
 ی رسمی(.شود، نتیجهنمیی غیر رسمی نمایش داده نتیجه

دهندگانی را كه سیدگی به اعتراض باید نتایج كلیه مسابقهای خا  باشد، هیئت ردهنده در مورد گیرهیی كه اعتراض در رابطه با امتیاز یک مسابقهدرجاو 
 شده همان گیره است بازبینی كنند.امتیازشان مهارشده یا استفاده
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8- Boulder 
 اتلیک

 : دیبا Boulder مسابقات 

شهوند می صهعود ،طنهاب از استفاده ونبداند و دیواره مصنوعی به منظور خا  ایجاد شده ( كه روی”Boulder“) وتاهك یرهایمس بر روی (أ
 برگزار شوند؛

 :به شکل زیر برگزار شوند (ب

  برای هر گروه شروع؛ و Boulder( ۵پنج )با  مقدماتی هحلرم (1

 برای هر دسته، Boulder( 4) ا چهارنهایی بی نیمهو یا مرحله نهایی مرحله (2

 را از هر مرحله حذف نماید. Boulderحداكثر یک  تواندمی داوری هیئت رئیس نشده،بینیپیش حوادث بروز در صورت

 ها: Boulderطراحی  

 باید به موارد زیر توجه شود: Boulderدر طراحی هر  (أ

 گر به حداقل برسد؛ی دیدهندهی، یا ایجاد اشکا  برای مسابقهدیدن وی یا شخص دیگردهنده خطر آسیبدر صورت سقوط مسابقه (1

 پرش به سمت پایین نداشته باشد. (2

در هر مرحلهه از مسهابقه بایهد*  Boulderهای ( عدد و میانگین تعداد گیره12دوازده )باید*  Boulderهای دست برای یک حداكثر گیره (ب
 :( باشد۸هشت )( تا 4چهار )بین 

 زیر قابل شناسایی باشند:گذاری شده باشد تا موارد صورت واضح عالمتباید به  Boulderهر  (ج

ههای شهروع ی خالی یا بدون مرز از سطح دیواره باشهد. گیرهبرای هر دو دست و هر دو پا كه نباید شامل محدوده ”های شروعگیره“ (1
 ها مشخص كنند.های خاصی را برای دستگذاری شوند كه وضعیتنباید به صورتی عالمت

انهد، دهندگانی كه عملکرد متفهاوتی داشهتهای باشد كه به تفکیک كردن مسابقهگونهاین گیره باید به تیموقع، “ Zoneی گیره“یک  (2
 كمک كند.

 ، كه باید یکی از دو حالت زیر باشد:”TOP“یک  (۳

 (؛ یا“ TOPی گیره“ی مشخص پایان )یک گیره (أ

 ،Boulderحالت ایستاده در باالی  (ب

 باید: Boulderای مورد استفاده در هر هگذاری عالمت (د

 را با یک رنگ؛ TOPهای شروع گیره (1

 را با رنگ متفاوتی نشان دهند؛ Zoneی گیره (2

ای از ایهن د. نمونههنگهذاری دیگهری روی سهطح دیهواره اسهتفاده شهده اسهت متفهاوت باشه ها باید با رنگی كه برای ههر عالمتدر هر حالت این رنگ
 مسابقه یکسان باشند.یک ها باید برای كل مدت گذاریی قرنطینه نصب شوند. این عالمتمنظقه ها باید دراریگذعالمت

 گیر باید:گیر استفاده شود. سیستم زمانمرحله برای نمایش زمان باقیمانده در هر زمان چرخش باید از سیستم زمان در هر 

 یت قابل رویت باشد؛ترانز نطقهم هردهندگان در فضای رقابت و در برای تمام مسابقه (أ

 نمایش دهد؛ ها به باالبا گرد شدن ثانیهزمان باقیمانده در هر زمان چرخش را  (ب

 برای اعالم موارد زیر عالمت صوتی پخش كند: (ج

 زمان یک دقیقه مانده از هر زمان چرخش  (1

 آغاز و پایان هر زمان چرخش.  (2
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 ایمنی 

 محافظت شود: باید با تشک Boulderهر  

متصهل  یکهدیگرنبهوده و بهه  تکههکی هاتشهکاگر ، تنظیم كند. موجود هایتشک، با توجه به را هاBoulderد و شکل تعداسرطراح باید  (أ
 .دنپوشانده شو یقیبه طر دیها بافاصله هاآن نیدر شکاف ب دهندگانهاز افتادن مسابق یریجلوگ یبرا ،اندشده

ها را پیش از آغاز هر مرحله بازرسهی كهرده تها ههر خطهر ایمنهی را تشکو  Boulderو سرطراح باید هر  IFSCرئیس هیئت داوری، داور  (ب
 شناسایی كرده و به آن رسیدگی كنند. 

 هاهای شروع و سهمیهترتیب 

 د:( گروه شروع برای هر دسته برگزار شو2( یا دو )1تواند با یک )ی مقدماتی میمرحله 

 ن شود:باید به شکل زیر تعییدر هر دسته های شروع تعداد گروه (أ

 های شروعتعداد گروه دهندگان ثبت نام شدهمسابقه

۴۰ ≤ 1 

 2یا  1 ۵۹ _   41

۵۹ < 2 

 اگر مرحله مقدماتی با دو گروه شروع برگزار شود: (ب

 های مشابه )سبک و ظاهر( طراحی شوند.های هر دسته با ویژگیBoulderهای سختی كلی هر دسته مشابه باشند و باید درجه (1

 بندی شوند:ها دستهن باید به صورت زیر در گروهدهندگامسابقه (2

 نشهان ادامهه در هكه  یبه صورتهستند باید  Boulderی جهان تبهر دارای ی فنیدر روز جلسه هك یاندهندگمسابقه از دسته آن (أ
  :دونش میتقس هاگروه نیب ،است شدهداده

 گروه ب گروه الف

1 2 

4 ۳ 

۵ 6 

 شوند، تقسیم می هایگروه بین یشكقرعه با ،ندارند رتبه جهانی هك دهندگانیمسابقه (ب

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

 هستند: 6 و 20 ،بیترت به نهایی، و یینهامهین مراحلی سهمیه 

 .ها اعما  شودبعد باید نصف شده و به گروه یمرحله یبرا سهمیه اگر در هر دسته دو گروه شروع وجود داشته باشد، (أ

 كه. درصورتیشود لیمکتاند، كسب نموده قبلی رسیدهبه پایان یمرحله دررا  رتبه بهتریندهندگانی كه مسابقه با دیبای هر مرحله سهمیه (ب
 راه مسابقات یبعد دور به باید ،یمساو انهندگدمسابقه همه ،دینما تجاوز شدهمعین تعداد از دهندهمسابقه چند رتبه یتساو لیدل به سهمیه
 .بیابند

 ترتیب شروع: 

 صورت زیر تعیین شود:ی مقدماتی باید بهبرای هر گروه شروع مرحله (أ

-دهنده دارای بهترین رتبه او  شروع میمسابقهكنند )شان آغاز میدهندگانی كه دارای رتبه جهانی هستند، به ترتیب رتبهابتدا مسابقه (1
  كند(؛ و

 كنند؛شود آغاز میكشی تعیین میدهندگان فاقد رتبه جهانی به ترتیبی كه با قرعهی مسابقه، تمامسپس (2

 كند. شروع همه از آخر باید رتبه ترینبه  دارای دهندهمسابقه مثا عنوانبه باشد. قبل مرحله یهارتبه عکس بایدبرای هریک از مراحل بعد  (ب
 شود: تعیین زیر صورتبه بایدها آن شروع ترتیب باشند، شده یمساو دهندگانیمسابقه كه حالتی در
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مثا  دارنده رتبه جهانی بهتر، عنوانها؛ بهآن رتبه جهانی معکوس ترتیب به باشند،داشته  رتبه جهانی شده مساوی دهندگانِمسابقهاگر  (1
 كند؛آخر صعود می

 ؛ شود تعیین كشیقرعه با باید شروع ترتیب باشند، یکسان جهانیی هرتب دارای یا و رتبه جهانی فاقد شده مساوی دهندگانمسابقهاگر  (2

 دهندهمسابقه شوند، مساوی رتبه جهانی دهندگان( فاقددهنده )مسابقهمسابقه با رتبه جهانی دهندگان( دارایدهنده )مسابقهمسابقهاگر  (۳
 ، كند شروع زودتر باید بندیرده فاقد

 شود.میی منتشر و در هر صورت در لیست شروع رسم

 روند مسابقه

مسابقه بایهد قبهل از یک دهندگانِ مجاز به رقابت در هر مرحله از باید تحت شرایط قرنطینه برگزار شوند. مسابقه Boulderتمام مراحل مسابقات  
ی مهان در منطقههدر ایهن زدهندگانی كهه ی قرنطینه اعالم حضور كنند، مسابقهزمان اعالم شده در لیست شروع رسمی آن مرحله، در منطقه

 ی قرنطینه حاضر نیستند، مجاز به شروع آن مرحله نخواهند بود. اند یا در منطقهقرنطینه اعالم حضور نکرده

شهدن درب دهنهده از مرحلهه نخسهت و بسهتهمسابقه در یک روز برگزار شوند، باید بین زمان اتمام تالش آخهرین مسهابقهیک اگر مراحل متوالی  
 وجود داشته باشد. دو ساعتهحداقل یک فاصله زمانی حله بعد قرنطینه مر

 نهایی: كننده در مراحل مقدماتی و نیمهی شركتدهندهمسابقه 

دهنده در زمهان ی مربوطه، تالش خود را روی مسیر آغاز كند. اگر مسابقهباید براساس ترتیب مشخص شده در لیست شروع رسمی مرحله (أ
 ه باشد، هیج تغییری در ترتیب شروع مجاز نخواهد بود.را نداشتشده امکان شروع تالش تعیین

 شده تالش كند.ی مربوطه، به ترتیب از پیش تعیینهای دورهBoulderباید بر روی هریک از  (ب

 متوالی در نظر گرفته شود.  Boulderدهنده روی هر های مسابقهباید زمان استراحتی، مساوی با زمان چرخش، در بین تالش (ج

 دهندگانی كه:چرخش مسابقهان زمان در پای (د

ی ترانزیهت بایهد در ی ترانزیت مشخصی وارد شهوند. ایهن منطثههدر حا  تالش هستند باید صعود خود را متوقف كرده و به منطقه (1
مشاهده  اند راها تالش نکردههایی كه هنوز روی آنBoulderجا هیچ یک از دهندگان نتوانند از آنباشد كه مسابقهمحلی واقع شده

 كنند. 

رئیس هیئت داوری آغاز كنند.  -هاBoulderبا در نظر داشتن ترتیب  -بعدی Boulderاند تالششان را روی در حا  استراحت بوده (2
 ی ترانزیت خارج نشده باشند.دهندگان پیش از پایان زمان چرخش از منطقهباید* اطمینان حاصل كند مسابقه

 مرحله نهایی: 

 یافته به این مرحله آغاز شود.دهندگان راهقهباید با معرفی مساب (أ

 برای هر دسته: (ب

 دهندگان براساس ترتیب مشخص شده در لیست شروع رسمی تالش شود؛باید توسط تمام مسابقه Boulderهر  (1

هنهده بعهدی دشود و بالفاصهله مسهابقهمیای برده منطقه ترانزیت جداگانه بهای به پایان رسید، دهندهمحض آنکه تالش مسابقهبه (2
 .كندمیرا آغاز  صعودش

 بعدی برده شوند. Boulderصورت گروهی به دهندگان تالش خود را به پایان رساندند، باید بهمحض آنکه تمام مسابقهبه (۳

 روند مشاهده مسیر

 ی مسیر:مشاهده 

 ای وجود ندارد.ی جداگانهنهایی هیچ زمان مشاهدهبرای مراحل مقدماتی و نیمه (أ

 وجود داشته باشد: Boulder( دقیقه برای هر 2جمعی به مدت دو )یک بازدید دستهی نهایی باید هپیش از مرحل (ب

گونه تجهیزات ضبط ی شروع را لمس كنند و نباید از هیچشدههای مشخصتوانند )فقط( گیرهدهندگان میدر طو  این زمان، مسابقه (1
 استفاده كنند.  
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 گردند.ی ترانزیت بازمیی قرنطینه یا منطقهبه منطقه IFSC رسمی هدایت مسئوالن دهندگان بادر پایان این زمان مسابقه (2

 روند صعود 

 زمان چرخش باید برای: 

 ( دقیقه باشد؛۵نهایی پنج )مراحل مقدماتی و نیمه (أ

 ( دقیقه باشد،4ی نهایی چهار )مرحله (ب

ای در حالهت در شهرایط خها ، اگهر مسهابقه به تعداد نامحدود تالش كند. Boulderتواند، در زمان چرخش مربوطه، بر روی هر دهنده میو هر مسابقه
یها كهار ها تمهرین Boulderتوانند بر روی دهندگان میتواند تعریف شود، كه در مدت آن مسابقهباشد یک زمان تمرین مجزا می ”پس از فعالیت اصلی“

را در طهو   Boulderدهندگان نباید هیچ بخشی از یهک كامل تالش شود و مسابقهباید به طور  Boulderكنند. در خارج از این زمان تمرین، روی هر 
 زمان چرخش تمرین یا كار كنند.

 توانند:دهندگان در هر زمان میسازی شود. مسابقهدهنده پادباید* پیش از آغاز نخستین تالش هر مسابقه Boulderهر  

 یابی به آن وجود دارد را تمیز كنند. امکان دست ایكه بدون استفاده از هیچ گیره Boulderهر بخشی از  (أ

 را بدهند. Boulderسازی هر بخشی از درخواست پاد (ب

 استفاده كرد. رویدادها و سایر اقالم تهیه شده توسط میزبان توان از فرچها میبه این منظور تنه 

 دهنده:تالش یک مسابقه   

 شود.، شروع شده محسوب میهای بدنش از زمین جدا شوندای كه تمام بخشاز لحظه (أ

 شود كه:هنگامی خاتمه یافته محسوب می (ب

 موفق باشد؛ (1

 شروع تالش زمین را لمس كرده باشد؛ یا دهنده سقوط كرده باشد یا پس ازمسابقه  (2

 در موارد زیر متوقف شده باشد: IFSCیا یک مسئو   Boulderتالش توسط داور  (۳

 تالش ناموفق باشد؛ یا  (أ

 باشد. ی فنی رخ دادهحادثه (ب

 داوری و امتیازدهی 

 ( داور ملی داوری شود، كه باید موارد زیر را ثبت كند:1باید توسط حداقل یک ) Boulderهر  

 شود:دهنده تالش محسوب میدهنده. انجام موارد زیر برای مسابقههای هر مسابقهتعداد تالش (أ

 تالش را چه صحیح چه اشتباه شروع كند؛ (1

 ها استفاده نماید:موارد زیر، لمس كند یا از آنرا، به غیر از  ی مصنوعی یا سازهرهپیش از شروع تالش هرگونه گی (2

 های شروع، یاگیره (أ

ی شروع، نصب شده یا قهرار ای كه برای محدود كردن بخش)های( قابل استفاده از هر گیرهی مصنوعی یا سازههرگونه گیره (ب
 (؛”كنندهی مسدودگیره“داده شده است )

 دن به مسیر؛هرگونه تیک ز (۳

 تواند صورت گیرد.(، برخورد انضباطی نیز می۳) ( و2در رابطه با موارد )

 است؛ را مهار كرده یا از آن استفاده كرده Zoneی دهنده گیرهدر كدام تالش مسابقه (ب

 است.  را به صورت موفق به پایان رسانده Boulderدهنده در كدام تالش مسابقه (ج
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 دهنده:تالش یک مسابقه 

 داوری خواهد شد، اگر: ”اموفقن“ (أ

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

 دهنده پس از ترد زمین تشک را لمس كرده باشد؛مسابقه (2

 زمان چرخش به پایان رسیده باشد؛ (۳

 دهنده از هرگونه كمک مصنوعی استفاده كرده باشد، مسابقه (4

 باید دستور توقف تالش مربوطه را دهد، و Boulderدهد، داور انجام میدهنده یک تالش ناموفق و در جایی كه مسابقه

 دهنده در یک وضعیت مهار شده:داوری خواهد شد، اگر مسابقه ”موفق“صورت در غیر این (ب

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

 بایستد، Boulderروی  (2

 كند.را اعالم می ”OK“یک دست را باال برده و  Boulderدر هر حالت داور 

 زیر داوری خواهد شد: دهنده به صورتشروع تالش یک مسابقه 

های شروع، به یک وضعیت پایدار مهارشهده دسهت دهنده با هر دو دست و هر دو پا روی گیرهاست، هرگاه مسابقه ”صحیح“شروع تالش  (أ
كرده باشد. به منظور اجتناب از تردید، در هنگام شروع تهالش  ی دیگری را مهار یا استفادهی مصنوعی یا سازهچ گیرهیابد، بدون آنکه هی

 تواند:دهنده می، مسابقهBoulderروی یک 

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

 را لمس كند. ای( مسدودكننده)هگیره (2

 دهنده:هرگاه مسابقه است، ”اشتباه“شروع تالش  (ب

 های شروع، به یک وضعیت پایدار مهارشده دست یابد؛ یانتواند با هر دو دست و هر دو پا روی گیره (1

ای ی مصنوعی یا سازههای شروع، هرگونه گیرهپیش از رسیدن به یک وضعیت پایدار مهارشده با هر دو دست و هر دو پا روی گیره (2
 اند را مهار یا استفاده كند. شخص نشدههای شروع مرا كه به عنوان گیره

 رده بندی

 ها:Boulderدر هریک از دسته  

 باشهد، در مرحلههنمیهها boulderدسهته شود یا مجاز به آغهاز تهالش روی نمی هاboulderدسته ای كه موفق به شروع دهندهمسابقه (أ
 .شودمتناسب مشخص می IRM با بندی نخواهد شد و در نتایجرده مربوطه

 بندی شود:را شروع كرده باشد باید به ترتیب زیر رده Boulderی ای كه دستهدهندهسابقههر م (ب

 ها(؛”Top“اند )شدهكامل  تیبا موفقهایی كه Boulderبه ترتیب نزولی، تعداد  (1

 ها به یکی از موارد زیر دست یافته است:دهنده در آنهایی كه مسابقهBoulderبه ترتیب نزولی، تعداد  (2

 ها(؛ یارا مهار یا استفاده كرده است )در هر دو حالت، با هریک از دست Zoneی گیره (أ

 به پایان رسانده باشد، Zoneی را به طور موفق بدون استفاده یا مهار گیره Boulder (ب

 شده خواهد بود؛كسب “ Zoneامتیازهای “عداد این ت

 شده است؛ا انجامهTopیابی به این هایی كه برای دستبه ترتیب صعودی، تعداد تالش (۳

 شده است؛انجام Zoneیابی به این امتیازهای هایی كه برای دستبه ترتیب صعودی، تعداد تالش (4
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 نهایی و نهایی:بندی نیمهرده 

ی نسهبی ی مساوی كسهب كننهد، رتبههرتبه -1۹-۸بندی مشخص شده در بند دهندگانی به دنبا  روند ردهنهایی مسابقهی نیمهاگر پس از پایان مرحله
 به صورت زیر تعیین شود:ها باید آن

 ی قبل با دو گروه شروع برگزار شده باشد(؛كه مرحلهی قبل )مگر آنی مرحلههبا بازگشت به قبل، به رتب (أ

دهندگانی در دنبا  بازگشت به قبل مسابقهنهایی( به ی نیمهی نهایی كنسل شده باشد، مرحلهی نهایی )یا اگر مرحلهدر رابطه با مرحلهاگر  (ب
ی دهندهی بهترین نتایج برای هر مسابقهبا مقایسهدهندگان ی نسبی این مسابقه، رتبههای او ، دوم یا سوم تساوی رتبه داشته باشندرتبه

 شود:میبه صورت زیر محاسبه مذكور 

 ؛ی كه ورزشکار در تالش دو و ... به دست آورده استTopعداد ی كه ورزشکار در تالش یک و سپس تTopابتدا با مقایسه تعداد  (1

ی كهه Zoneی كه ورزشکار در تالش یک و سپس تعهداد Zoneدر صورتی كه شماره أ( نتوانست رفع تساوی كند، با مقایسه تعداد  (2
 ورزشکار در تالش دو و ... به دست آورده است،

 ر گرفته شود.دهندگان باید مساوی در نظی این مسابقهمساوی بودند، نتیجه( همچنان ورزشکاران 2( و 1 موارداعما   اگر بعد از

 بندی كلی  رده 

 باید به شکل زیر تعیین شود:بندی كلی رده

 ی نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ ودهندگان دارای رتبهمسابقه (أ

 با همان ترتیب رتبه؛ ونهایی، ی نیمهدهندگان دارای رتبهنهایی، مسابقهی نیمهدر صورت برگزاری مرحله (ب

ی مقدماتی با دو گهروه شهروع شوند، اگر مرحلهبندی میی مقدماتی هستند، با همان ترتیب رتبه ردهدهندگانی كه فقط دارای رتبهمسابقه (ج
ی مشابه بهین رتبهدهندگان با های هر گروه حاصل شود، به طوری كه مسابقهبندیها باید از ادغام ردهبندی كلی آنبرگزار شده باشد، رده

 شوند. وه، مساوی در نظر گرفته دو گر

 و اعتراضات   فنی حوادث

 لمیهر فشده، و بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری، از های رسمی ضبطی فنی و رسیدگی به اعتراضات باید تنها از فیلمبه منظور تشخیص حادثه 
 ارد زیر را ضبط كرده باشند:ضبط شده باید حداقل مو های رسمی، استفاده شود. فیلمIFSCشده برای پخش رسمی ضبط

 ؛Boulderهای شروع هر گیره (أ

 ؛ و Boulderهر  Zoneی گیره (ب

 ؛Boulderهر  Top (ج

 گذاری روی سطح دیواره.هرگونه عالمت (د

ور یش از هر تالش دیگری دای فنی رخ داده است، باید پاعتقاد داشته باشند كه یک حادثه Boulderدهنده، مسئو  تیم یا داور چنانچه مسابقه 
IFSC شود، نباید در نظر گرفته شود. ی فنی كه پس از شروع زمان چرخش بعدی اطالع داده میگونه حادثهرا از این موضوع مطلع كنند. هیچ 

زیهر اجتناب از تردید، مهورد ی فنی رخ داده است یا خیر. برای ، و اگر نیاز باشد با مشورت با سرطراح، باید مشخص كند كه آیا حادثهIFSCداور  
 شود: ی فنی محسوب نمیحادثه

 دهنده برای توقف خونریزی او. های یک مسابقهتعلیق تالش (أ

 شدن:اعتراضی كه در صورت پذیرفته 

 )های( مربوطه را بدهد:Boulderهای دیگری روی امکان انجام تالشمتاثر دهندگان( دهنده )مسابقهبه مسابقه (أ

 ؛نیاز نخواهد بودی اعتراض و هزینه باشد تواند به صورت شفاهیابراز شده باشد، میی مربوطه هندهداگر توسط مسابقه (1

 اگر توسط یک مسئو  تیم مطرح شده باشد، باید مکتوب تسلیم شود، (2

 و در هر حالت:
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 نهایی باشد، باید پیش از پایان زمان چرخش بعدی؛اگر مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمه (أ

 ی بعدی، تسلیم شود.دهندهی نهایی باشد، باید پیش از آغاز تالش مسابقهمرحلهبه اگر مربوط  (ب

)های( مربوطه را ندهد، باید به صهورت مکتهوب Boulderهای دیگری روی امکان انجام تالشمتاثر دهندگان( دهنده )مسابقهبه مسابقه (ب
 ارائه شود و:

( دقیقه پس از انتشار نتهایج رسهمی آن ۵پنج )نهایی در بازه زمانی ا نیمهی یدر رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدمات (1
 مرحله باید انجام شود؛ و

دهنده مربوطه در صفحه نمایش باید انجام شود )یا اگهر نهایی بالفاصله پس از انتشار نتیجه غیر رسمی مسابقهدر رابطه با مرحله  (2
 رسمی(.ی شود، نتیجهی غیر رسمی نمایش داده نمینتیجه

 : (أ-2۵-۸ی فنی تایید شده یا اعتراض ذیل بند در جایی كه حادثه 

 شود به تالش خود ادامه دهد:دهنده مربوطه پیشنهاد داده زمان چرخش مربوطه برطرف بررسی شود، باید به مسابقه بتواند در (أ

 خواهد شد. یتلق یافتهپایان فنی حادثه ،دیبرگز را تالش ادامه هدهندمسابقه اگر (1

زمانی كه رئیس هیئت داوری با توجه به موارد زیر محاسهبه انتخاب نکند، آنگاه او تالش خود را در  را تالش ادامه دهندهمسابقه اگر (2
 كند، ادامه خواهد داد:می

 د؛ی مشمو  مناسب باشدهندهزمان تجدیدقوا برای مسابقه (أ

 دهندگان را حداقل كند؛تاثیر روی سایر مسابقه (ب

 ی كلی مسابقه.برنامه (ج

 نتواند در زمان چرخش مربوطه برطرف بررسی شود: (ب

فنهی و تمهام  ی مشهمو  حادثههدهندهباید تا زمان برطرف شدن رسیدگی به مساله برای مسهابقه ی فنی، مرحلهتنها در مورد حادثه (1
 های قبلی متوقف شود؛Boulderی كننده رودهندگان تالشمسابقه

 ه برطرف رسیدگی شد ادامه دهند،كه مسالدهندگان متاثر شده باید با هدایت رئیس هیئت داوری تالششان را به محض آنمسابقه (2

ی كهه ادهندهعمل خواهند كرد. برای اجتناب از هرگونه تردید، هر مسابقهدهندگان با هدایت رئیس هیئت داوری در هر حالت، مسابقه
 هایش را نخواهد داشت. ی تالشی ادامه، اجازهپیش از برطرف شدن رسیدگی به مساله فضای مسابقه را ترد كند

 گیرد:ای كه مورد اعتراض بوده است تالش خود از سر میدهندهی مشمو  حادثه فنی یا مسابقهدهندهه مسابقهزمانی ك 

 دقیقه است؛ (2ل دو )وقوع حادثه را تخصیص داد. این زمان حداقدهنده زمان باقیمانده در لحظه باید به مسابقه (أ

 تالش بعدی او: (ب

 ی تالش پیشین او در نظر گرفته شود؛ وی فنی، باید به عنوان ادامهدر حالت حادثه (1

 تواند به صورت یکی از دو مورد زیر در نظر گرفته شود:در حالت اعتراض رسیدگی شده، می (2

 ی تالش پیشین او؛ یاادامه (أ

 به عنوان یک تالش جدید، (ب

 كند.طور كه شرایط ایجاب میدر هر حالت همان

 

 

 

 طرعت -9

 اتلیک

 قالب 
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 مسابقات سرعت باید:

 شرایط اجرایی زیر را داشته باشند: (أ

 اند برگزار شوند؛طراحی شده IFSCی سرعت كه مطابق مشخصات تعیین شده در قوانین پروانه یمصنوع یهاوارهید یرو بر (1

 استفاده شود؛ و  IFSCسنج خودكار مورد تایید سیستم زمانها از در آن (2

 دهنده متصل شده باشد،به مسابقه IFSCی حت پروانهطناب از باال با استفاده از یک سیستم حمایت خودكار ت (۳

چی كه بر روی زمین و در كنهار یتتواند اجازه دهد به جای آن از طناب قرقره استفاده شود كه توسط دو حمادر شرایط استثنایی، رئیس هیئت داوری می
 شود.اند، كنتر  میخط سیر صعود مستقر شده

 با مراحل زیر برگزار شوند: (ب

، كهه ”B“و مسیر سهمت راسهت  ”A“شود، مسیر سمت چپ است و بر روی دو مسیر برگزار می 2مقدماتی كه شامل یک دور 1مرحله (1
  و كنند؛ها صعود میدهندگان به صورت جفتی روی آنمسابقه

( تها 2كهه شهامل دو ) ایینه  مرحله( یا بیشتر باشد، یک 4باشند چهار )دهندگانی كه زمان مقدماتی معتبر كسب كردهتعداد مسابقه اگر (2
 ( دور حذفی است. 4چهار )

ان و آرایهش آن در ی تمرین در نظر گرفته شده باشد، بایهد زمه ی تمرین در نظر گرفته شود. اگر دورهی مقدماتی باید* دورهپیش از مرحله (ج
 فنی اعالم شود. جلسه

 IFSC  شناسد:های زیر به رسمیت میدستهجهانی را در ، المپیک و جهان قهرمانیركوردهای 

 (رویداد تقویمی مرتبطسا  به باال در سا  برگزاری  16مردان ) با سن  (أ

 (رویداد تقویمی مرتبط سا  به باال در سا  16زنان ) با سن  (ب

در ( و شهودنمیی تمرین، هرگونه رقابت لغو شده یا رقابتی كه در نظهر گرفتهه در حین دوره یعنی نههای امتیازی )حین رقابت تنها درركورد یک  
 :شودتواند در نظر گرفته صورت برقراری شرایط زیر می

 ها:سطح دیواره و گیره (أ

 نان حاصل شود؛ و اطمی IFSCبا قوانین پروانه سرعت رسیده باشد تا از مطابقت  IFSCپیش از آغاز مسابقه به تأیید نماینده فنی  (1

 عنوان مدرد ارائه دهد،مرتبط تهیه كرده و به رئیس هیئت داوری بهIFSC  هیدییتأمیزبان رویداد یک كپی از گزارش  (2

 رسیده باشد. IFSCسنج مورد استفاده در رعایت الزامات موردنیاز برای ركورد جهانی به تایید سیستم زمان (ب

  ؛بخشی از یک رویداد تقویمی باشد مسابقه (ج

 ؛ و شده باشدمنصوب IFSCرئیس هیئت داوری توسط  (د

 ضهد دستورالعملهای بین المللی در كشور خود، را در جهت رعایت مقررات ملی حاكم بر ورزشافزایی های ضد توانآزمایشمیزبان رویداد  (ه
ای كه زمانی كمتهر از یها برابهر بها دهندهبرای هر مسابقهوانین انضباطی آن و ق IFSCافزایی ، روند و خط مشی ضد توانجهانی افزاییتوان

 ،كند، فراهم كرده باشدركورد جهانی حا  حاضر ثبت می

 شد.در مسابقه باطل خواهد  شدهی مرتبط اخراج یا اخراج به سبب رفتار شود، هرگونه ركورد ثبتی مربوطه در مسابقهدهندهاگر مسابقه             

 شود:یک ركورد ثبت مینخستین بار ، هنگامی كه -۳-۹در رابطه با بند  -الف -۹-۳

ای كه رقابت مهوردنظر مسابقه، مرحله شود و رئیس هیئت داوری( تعیین میتناسبآن زمان به عنوان ركورد رویداد و یا جهانی )در صورت  (أ
 دهنده و تاریخ زمان آن رقابت را ثبت خواهد كرد؛لیت مسابقه، نام، دسته و مبرگزار شدهدر آن 

 دهنده در رقابت مشابه هركدام یک زمانِ ركورد ثبت نمایند:اگر چند مسابقه (ب

ههای متفهاوتی ثبهت كهرده باشهند، گیری شود، زمانثانیه اندازه 1 1000ترین نزدیکدهندگان مرتبط، هنگامی كه زمان تا اگر مسابقه (1
 ی رقابت تعلق خواهد گرفت؛ یای برندهدهندهبه مسابقه ركورد جهانی

 
1 Round 
2 Stage 



 ۳۸  1.۳ نسخه - 2020قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه
 

 

ههای یکسهان ثبهت كهرده باشهند، گیری شود، زمانثانیه اندازه 1 1000ترین دهندگان مرتبط، هنگامی كه زمان تا نزدیکاگر مسابقه (2
 دهنده تعلق خواهد گرفت.ورد جهانی به طور مشترد به هردو مسابقهرك

 چنانچه:          

اخراج یا اخراج به سهبب رفتهار  WADAی مفروض یا در ارتباط با هرگونه تخطی از دستورالعمل متعاقب مسابقهی مرتبط دهندهمسابقه (1
 : یاشود

 معیوب است، آنگاهستفاده سیستم زمان سنج موردای مسابقه مشخص گردد در طو  دوره (2

 مین را ثبت خواهد كرد.ی مذكور باطل خواهد شد. رئیس هیئت داوری نیز هنتیجه           

 ایمنی 

-مسهابقه Harnessصورت منطقی به این باور برسد كه كه رئیس هیئت داوری بهبه تن داشته باشد. درصورتی Harnessباید  دهندههر مسابقه 
 دهنده شود.دهنده ایمن نیست باید مانع آغاز صعود مسابقه

 هاهای شروع و سهمیهترتیب 

 صورت زیر باشد:د بهی مرحله نهایی بایسهمیه 

 

 سهمیه كنندتبر در مرحله مقدماتی كسب میدهندگانی كه زمان معمسابقهتعداد 

 4 ۷ه  4

 ۸ 1۵ه  ۸

1۵< 16 

 ترتیب شروع: 

 ی مقدماتی باید به صورت زیر تعیین شود:برای مرحله (أ

 ؛ و یشكقرعه ، باA ریمس یبرا (1

دهنده باشهد، مسهابقه 21یها  20، به عنوان مثا  اگر لیسهت شهروع شهامل درصدی ۵0و با یک تناوب  A، مشابه مسیر Bبرای مسیر  (2
 ؛تالش خواهد كرد Bكند، به عنوان نخستین نفر روی مسیر شروع به صعود می Aام روی مسیر 11ای كه به عنوان نفر دهندهمسابقه

دهندگان در مسهیرهای ههر رقابهت را نیهز نشهان ابقهباشد، این ضمیمه چیهنش مسه  2ی از مرحله نهایی باید مطابق ضمیمه هر دوربرای  (ب
ی نههایی بایهد بها ها در دور نخسهت از مرحلههدهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند، ترتیب شروع آندو یا چند مسابقه اگردهد. می
 كشی تعیین شود. قرعه

 روند مسابقه
 شود. پاكسازی میی مقدماتی برای هر دسته م مرحلهی تمرین و پس از اتماهر مسیر پس از اتمام دوره -الف -۹-6

ی یک صعود تمرینی روی هر مسیر داده شود. در صورت بهروز خطهای شهروع دهندگان اجازهی تمرین برگزار شود، باید* به مسابقهچنانچه دوره 
 ی تمرین باید*:شد. دورهدهندگان متوقف نخواهند مسابقه

 گیر باشد؛ و جهیزات زمانشامل نمایش سیگنا  خطای شروع و ت (أ

دهنده واجد شرایط شركت در مرحله مقدماتی یک تالش بر روی هر مسهیر بها ترتیهب هر مسابقه ی مقدماتی باشد،به صورت مشابه مرحله (ب
رایط ویژه بندی و قالب دوره تمرین را متناسب با شتواند زمانوری میدهد. رئیس هیئت داشروع منتشرشده برای مرحله مقدماتی انجام می

 هر مسابقه تعیین كند.

 ی مقدماتی:در مرحله 

 :زمانی كه تواند یک تالش روی هر مسیر انجام دهد، به غیر ازدهنده میهر مسابقه (أ
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 جام یک تالش اضافی مجاز باشد؛ یا ی فنی، صعود مجدد الزم شود. در این حالت باید انبه دنبا  خطای شروع یا حادثه (1

 فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر نشود، در این حالت رقابت مربوطه باید بدون او پیش رود. ای هنگام دهندهمسابقه (2

 هایش بر روی هر دو مسیر تحت نظارت رئیس هیئت داوری در منطقه مسابقه باقی بماند.دهنده باید تا اتمام تالشهر مسابقه  (ب

ی مقدماتی حذف شود )و باید هر زمهان شود باید از مرحلهی مقدماتی میای كه مرتکب یک خطای شروع در رقابتی از مرحلهدهندهابقهمس (ج
تواند به تنههایی صهعود ای كه مرتکب خطای شروع نشده است میدهندهمعتبری كه پیش از آن كسب كرده است را از دست دهد(. مسابقه

 شود. یی بعدی انجام مشدهریزین صعود مجدد پیش از رقابت برنامهمجدد انجام دهد، ای

 مرحله نهایی: 

ی یک رقابت از ههر دور بهه دور حذفی است. برنده 1صورت تعدادی رقابتای از دورها برگزار شود كه هر یک بهصورت مجموعهباید به  (أ
 شود. ی نهایی تعیین میی مرحلهسهمیه با توجه بهها در هر دور و رقابتدورها یابد. تعداد بعد راه می

 ی نهایی، برنده باید به صورت زیر مشخص شود:در هر رقابت مرحله (ب

 كند برنده است؛ای كه كمترین زمان معتبر را كسب میدهندهدهنده زمانی معتبر كسب كنند، مسابقههرگاه هر دو مسابقه (1

 ی دیگر برنده است؛دهندهشروع شده است، مسابقهدهنده مرتکب خطای هرگاه مشخص شود یک مسابقه (2

كدام زمان معتبر كسب نکنند )غیر از حالتی كه یک خطای شروع رخ داده دهنده زمانی برابر كسب كنند یا هیچهرگاه هر دو مسابقه (۳
 است(:

 ی مقدماتی برنده است؛ یای با بهترین رتبهدهندهمسابقه (أ

 اتی یکسان داشته باشند، رقابت مربوطه باید دوباره برگزار شود؛ی مقدمدهنده رتبهاگر هر دو مسابقه (ب

 ی دیگر برنده است.دهندهای هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر نشود، مسابقهدهندهاه مسابقههرگ (4

 نهایی انجام شود.نهایی باید پیش از اولین رقابت دور نیمهیافته به دور نیمهدهندگان راهمعرفی مسابقه (ج

 هارمی در فینا  كوچک رقابت كنند. نهایی باید برای مقام سوم و چدهندگان حذف شده در دور نیمهمسابقه (د

نهایی باید برای مقام اولی و دومی در فینا  بزرگ رقابت كنند، كه بعد اتمام فینا  كوچک )یا اگر چند دسهته در های نیمهبرندگان رقابت (ه
در ههر فینها  بزرگهی رخ شود. اگر یک خطای شروع های فینا  كوچک( برگزار میاز اتمام رقابتحا  رقابت به طور موازی هستند، بعد 

هرگونهه ركهورد بهه منظهور ثبهت تواند انتخاب كند كه به منظور ثبت یک ركورد جهانی، یها بهه تناسهب میی برنده دهندهدهد، مسابقه
 در رقابت صعود كند.قهرمانی، به تنهایی 

 سابقه باقی بماند.شود تحت نظارت رئیس هیئت داوری در منطقه مدهنده باید تا هنگامی كه حذف میهر مسابقه (و

 روند صعود 

باشد. آغازگر  IFSC رسمی شود، آغاز شوند. آغازگر نباید از مسئولینمی میآغازگر تنظها باید با یک عالمت صوتی واضح كه توسط تمامی رقابت 
ک و بهه فاصهله مسهاوی از تمهام نزدی حد امکاندهندگان نباشد. منبع عالمت شروع باید تا رؤیت مسابقهه قابلباید موقعیتی را انتخاب كند ك

 دهندگان باشد. مسابقه

 : برگزار گرددشروع مشترد  مقرراتیک  باهر رقابت باید  

 دهنده:در هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر، هر مسابقه (أ

توانند گان میدهند. در طو  این زمان مسابقهروع را در موقعیت شروع موردنظر خود قرار دهد( ثانیه حسگر ش10ده )باید* طی مدت  (1
 ؛كردن زمین لمس كنندهای ابتدایی مسیر را بدون ترد)فقط( گیره

 چی باید تایید كند كه:خود را به حمایتچی معرفی كند. حمایت (2

 دهنده به صورت كامل بسته شده است؛ و مسابقه Harness (أ

 
1 Race 
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 شده است.سیستم حمایت خودكار یا طناب قرقره متصل به دهنده به طور ایمن مسابقه Harness (ب

متری از روبروی دیهواره و پشهت بهه دیهواره، قهرار ( 2)كند، در فاصله حداكثر دو گونه كه آغازگر تعیین میی همانگذرهمدر حالت  (۳
 بگیرد.

 اشیانتخابهای گیرد كه هر دو دست و یک پایش بر روی گیرهدهنده بدون تاخیر در وضعیتی قرار میمسابقه هر ،جای خودبهمان فربا  (ب

 یک پایش بر روی صفحه آغاز قرار داشته باشد.و 

سنج ازآن كلید زمانو پس را اعالم كرده ایدآمادهواژه  حركت در حالت شروع ماندند، آغازگرصورت بیدهندگان بهازآنکه تمام مسابقهپس (ج

 فشارد.را می

 توسط آغازگر: ”ایدآماده“اما پیش از اعالم كردن  ”به جای خود“پس از فرمان  لیهر دلاگر به  (د

 تواند به پیش رود؛ یاآغازگر متقاعد نشود كه رقابت می (1

 ت،دهنده دستش را باال ببرد تا نشان دهد برای شروع آماده نیسیک مسابقه (2

 گذری بازگردند.دهندگان دستور دهد كه به حالت همآغازگر باید به تمام مسابقه

-دهندگان دیگر مزاحمت ایجاد كند، آغازگر باید به تمام مسابقههر عملی برای مسابقه دهنده از آ( یا ب( تبعیت نکند، یا بااگر یک مسابقه (ه
 ی متخلف یک كارت زرد نشان دهد.دهندهتواند به مسابقههیئت داوری می گذری بازگردند. رئیسدهندگان دستور دهد كه به حالت هم

 خطاهای شروع:   

 ط آغازگر:توس ”ایدآماده“هرگاه در رقابتی، پس از اعالن  (أ

 دهنده خطای شروع ثبت شود؛ وثانیه داشته باشد، باید برای آن مسابقه 0.100دهنده زمان واكنشی كمتر از یک مسابقه (1

 ثانیه داشته باشند: 0.100دهنده زمان واكنشی كمتر از هر دو مسابقه (2

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

دهنده زمان واكنش برابر داشته باشند، رقابت مربوطه باید دوباره برگزار شود و هیچ خطای شروعی نبایهد اگر هر دو مسابقه (ب
 ثبت شود.

ی ترین زمهان ممکهن واژهشود، آغهازگر نیهز بایهد در سهریعسنج پخش میعالوه بر هر عالمتی كه در پی خطای شروع از سیستم زمان (ب
 ند.را اعالن ك ”ایست!“

 ارائه شود.  IFSCسنج خودكار تاییده شده توسط تواند در رابطه با اعتبار زمان واكنش ثبت شده توسط سیستم زمانهیچ اعتراضی نمی (ج

 :نتیجهیک  

 ی مربوطه:دهندهمسابقه ثبت خواهد شد اگر ”زمان معتبر“ (أ

 سنج ضربه زده؛ وبه صفحه سوییچ زمان (1

 سنج را متوقف كند،زمان (2

 ای در رقابت مربوطه رخ داده باشد؛دهندهمسابقههر جز هنگامی كه یک خطای شروع توسط به         

 ی مربوطه:دهندهمسابقهثبت خواهد شد اگر  ”بدون نتیجه“یا  ”Fall“ (ب

 ؛ نمایدسنج را متوقف زماننتواند  (1

ر خهوردن متوقهف تفاده شده پیش از سقوط سُه ی مهارشده اسای غیر از باالترین گیرهاستفاده از گیرهرا با  ر خوردنسُ هرگونه سقوط (2
 سازد؛

 های كناری یا باالیی دیواره برای صعود استفاده كند؛از لبه (۳

 س از آغاز صعود، هر قسمت از بدنش زمین را لمس كند.پ (4
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 ها( فراهم شود. ها روی مسیر)( دقیقه بین تالش۵دهندگان باید حداقل زمان استراحت پنج )به جز پس از یک خطای شروع، برای مسابقه 

 داوری و امتیازدهی 

سهنج دهنده تعریف شود. سیستم زمانه كامل شدن تالش مسابقهدهنده باید فاصله زمانی بین عالمت شروع و لحظزمان صعود برای هر مسابقه 
 باید:

 و نمایش دهد.  نمودهدهنده جداگانه ثبت زمان صعود را برای هر مسابقه (أ

1دقت حداقل  گیری زمان باتوانایی اندازه (ب
1000
 .ثانیه را داشته باشد 

1ترین بندی زمان باید تا نزدیکبه منظور رده (1
1000
 ثانیه ثبت شود؛ 

1ترین به صورت گرد شده به نزدیک  در نتایج رسمیزمان  (2
100
ی رفع تساوی الزم باشد ، مگر برای نمایش تحوهثانیه نمایش داده شود 

1با دقت 
1000
 ود.نمایش داده ش 

 بالاستفاده. 

 رده بندی

 بندی مقدماتی:رده 

باشهد، در مرحلهه یک از دو رقابهت نمیشود یا مجاز به آغاز تالش روی هیچیک از دو رقابت نمیای كه موفق به شروع هیچدهندهمسابقه (أ
 ،شودمتناسب مشخص می IRMیا دیگر  ”شروع نکرده“بندی نخواهد شد و در نتایج با رده

 نتهایج بهه بندی خواهد شد،رده ی خودكند به ترتیب بهترین )یا تنها( نتیجهای كه حداقل یک رقابت مقدماتی را آغاز میدهدهنهر مسابقه (ب
 :شونددر نظر گرفته میترتیب اولویت زیر 

1زمان معتبر )زمان كمتر بهتر خواهد بود( تا  (1
1000
 گیری شده.اندازه  

2) Fall  ؛”بدون نتیجه“)سقوط كرده( یا 

 ای شروع؛خط (۳

 قابت.ی ركسب شده به عنوان نتیجه IRMهرگونه  (4

ی دوم بهرای رفهع تسهاوی مطهابق ی برابر )به جز خطای شروع( داشته باشند، هرگونه نتیجهدهنده بهترین نتیجههرگاه دو یا چند مسابقه (ج
 ترتیب اولویت ذكر شده در قسمت ب( مقایسه خواهد شد، با این شرط كه:

فرض خواهد شهد؛  ”بدون نتیجه“نظور این مقایسه به صورت ی دوم او به متنها یک نتیجه داشته باشد، نتیجه دهندهیک مسابقهاگر  (1
 و

 بندی خواهند شد.ی یکسان ردهدهندگان مرتبط با رتبهاگر این مقایسه نتواند تساوی را رفع نماید، مسابقه (2

دهندگان مسهاوی بایهد بندی مساوی افزایش یابد، مسابقهایی به دلیل ردهی نه ی مرحلهسهمیه در باالبندی ذكر شده اگر پس از روند رده (د
ها تنها برای مشخص كردن های مرتبط، صعود مجدد انجام دهند. زمان ثبت شده در این تالش، تا از بین رفتن تمام تساویAروی مسیر 

 . رودمیكار هیچ منظور دیگری به ی نهایی و نه برای یافته به مرحلهدهندگان راهمسابقه

 بندی نهایی:رده 

شود یها مجهاز بهه آغهاز تهالش روی نخسهتین رقابهت ی خود نمیشدهریزیای كه موفق به شروع نخستین رقابت برنامهدهندهمسابقه (أ
 متناسهب مشهخص IRMیها دیگهر  ”شروع نکهرده“بندی نخواهد شد و در نتایج با باشد، در این مرحله ردهی خود نمیشدهریزیبرنامه
 شود.می

 بندی شوند و از این رو:اند ردهی نهایی باید به ترتیب آخرین دوری كه در آن رقابت كردهحلهدهندگان در مرمسابقه (ب

 ابتدا، برنده)برندگان( رقابت در هر دور مربوطه؛ و  (1
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دهندگانی كهه ههیچ زمهان شوند )مسابقهبندی میدهندگان حذف شده در هر دور به ترتیب زمانشان در آن دور ردهسپس، مسابقه (2
دهندگان حذف شده تساوی رتبهه داشهته باشهند، نسهبت بهه شوند و اگر مسابقهبندی میدارند در جایگاه آخر آن دور ردهمعتبری ن

ی مقهدماتی( شان در دور قبل )و در صورت لزوم دورهای متوالی پیشین و یا براساس مرحلههشدهیکدیگر با استفاده از زمان كسب
 شوند.می بندیرده

 بندی كلی: رده 

 به شکل زیر تعیین شود: باید

 ی نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ ودهندگان دارای رتبهمسابقه (أ

 ،شانی مقدماتیی نهایی به ترتیب رتبهدهندگان بدون رتبهمسابقه (ب

، برنهدگان خواههد شهد محاسهبهاز آخرین دور كامل شهده  بندی كلی پسشود و ردهی نهایی لغو شود، مسابقه پایان یافته تلقی میهرگاه دوری از مرحله
 شوند.بندی میشان ردهرقابت در آخرین دور كامل شده، نسبت به یکدیگر براساس زمان مربوطه

 و اعتراضات   فنی حوادث

 لمیهر فس هیئت داوری، از شده، و بنا به تصمیم رئیهای رسمی ضبطی فنی و رسیدگی به اعتراضات باید تنها از فیلمبه منظور تشخیص حادثه 
 های رسمی ضبط شده باید حداقل موارد زیر را ضبط كرده باشند:، استفاده شود. فیلمIFSCشده برای پخش رسمی ضبط

 حالت شروع برای هر دو مسیر؛ (أ

 سنج باالیی برای هر دو مسیر؛صفحه سوییچ زمان (ب

 دهندگان در هر رقابت.تالش هر جفت از مسابقه (ج

ی فنی رخ داده است، باید رئیس هیئت داوری را پیش از آغاز رقابهت بعهدی از باشند كه یک حادثه نده یا مسئو  تیم اعتقاد داشتهدهاگر مسابقه 
 این موضوع مطلع كنند.  

 تواند در رابطه با خطای سیستمی یا مستد  ارائه شود.سنج تنها میی فنی در رابطه با عملکرد سیستم زمانادعای حادثه 

 ی فنی رخ داده است یا خیر:حادثهئت داوری باید تشخیص دهد رئیس هی 

 یابی به این تشخیص، رئیس هیئت داوری باید در صورت لزوم:برای دست (أ

 های رسمی ضبط شده را بازبینی كند؛فیلم (1

 درخواست بررسی سیستم را دهد؛ (2

 ی ضربه بزند.سنج باالیاز سرطراح بخواهد مسیر مربوطه را صعود كند و به صفحه سوییچ زمان (۳

 ی فنی:حادثههرگاه  (ب

اند دهندگانی كه به طور مستقیم تحت تاثیر خرابی قرار گرفتهباشد، مسابقهبتواند مرتفع شود و یک تک رقابت را تحت تاثیر قرار داده (1
 هایشان را انجام دهند؛ یاباید دوباره تالش

باشد، رئیس هیئت داوری باید یکی از مهوارد زیهر را حت تاثیر قرار داده دهندگان را در دور مربوطه تنتواند مرتفع شود یا تمام مسابقه (2
 انجام دهد:

 دورهای متاثر شده و تمام دورهای بعدی را لغو كند؛ یا  (أ

 آن دور را متوقف نماید و دوباره آن را شروع كند.  (ب

 اعتراض مربوط به: 

 قضاوت: (أ

 دهنده در هر رقابت؛ یاتالش یک مسابقه (1
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 ی نهایی،ر مرحلهی هر رقابت دنتیجه (2

توانند به صورت شفاهی ارائه گیری در مورد اعتراض آغاز شود. چنین اعتراضاتی میید پیش از آغاز رقابت بعدی تسلیم شود. رقابت بعدی نباید تا تصمیمبا
 نخواهد بود.  نیازی اعتراضی شوند و هیچ هزینه

 ب و :، باید به صورت مکتودهندهبندی یک مسابقهی منتشر شده یا ردهمربوط به نتیجه (ب

( دقیقه پس از انتشار نتایج رسمی باید انجام شهود؛ ۵پنج )ی مقدماتی در بازه زمانی در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله (1
 یا

 بندی مربوطه.نهایی، به محض انتشار نتیجه ردهدر رابطه با مرحله  (2

 

 طرعت تیمی -10

IFSC استفاده از قوانین  (v1.5 )2018 IFSC داند. را برای مسابقات سرعت تیمی مجاز می 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترکیبی   -11

 کلیات

 )سرعت( از این قوانین باید خوانده شود. ۹( و Boulder) ۸(، Lead) ۷)قوانین عمومی(،  ۳های این فصل در تركیب با فصل 
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 باید شامل: ترکیبیمسابقات  

 ؛ وبرای هر دسته دهندهمسابقه 20 یک مرحله مقدماتی با سهمیه ثابت (أ

 باشد؛ برای هر دسته دهندهمسابقه ۸یک مرحله نهایی با سهمیه ثابت  (ب

 ۷های هر دور مطابق با قهوانین فصهل با همین ترتیب خواهند بود و Leadو  boulderدورهای سرعت،  شامل ه هر كدام از مراحل مقدماتی و نهاییك
(Lead ،)۸ (Boulder و )گردد.است، برگزار می های تركیبی( اضافه شده)رویداد 11از این قوانین و اصالحات و نکاتی كه در فصل )سرعت(  ۹ 

 در روزهای مجزا برگزار گردند. باید* نهاییمراحل مقدماتی و  

 :ی مقدماتیدر برگزاری مرحله 

 دقیقه باشد؛ و ۳۰قل ، باید حدابعدی دور سرعت و آغاا دور ریزی شدهی امانی بین پایان برنامهبااه (أ

 دقیقه باشد. ۱۲۰، باید حداقل بعدو آغاا دور  Boulderی دور ریزی شدهی امانی بین پایان برنامهبااه (ب

 :ی نهاییدر برگزاری مرحله 

 دقیقه باشد؛ و 1۵، باید حداقل بعدی دور سرعت و آغاز دور ریزی شدهی زمانی بین پایان برنامهبازه (أ

 دقیقه باشد. 1۵، باید حداقل بعدو آغاز دور  Boulderی دور ریزی شدهان برنامهی زمانی بین پایبازه (ب

 بندی(روند مسابقه )به جز ترتیب شروع و رده 

 ی مقدماتی باید:مرحلهدهندگان، روند ساماندهی و برگزاری بندی مسابقهترتیب شروع و رده به استثنای موارد مربوط به 

ی مقدماتی مسابقات سدرعت برگزاری مرحلهساماندهی و )سرعت( این قوانین در مورد  ۹ در دور سرعت، مطابق مقررات فصل (أ

 باشد.

نهدایی مسدابقات ی نیمهبرگزاری مرحلهساماندهی و مورد ( این قوانین در Boulder) ۸، مطابق مقررات فصل Boulderدر دور  (ب

Boulder .باشد 

 Leadنهدایی مسدابقات ی نیمدهبرگزاری مرحله ساماندهی و در مورد ( این قوانینLead) ۷، مطابق مقررات فصل Leadدر دور  (ج

 باشد.

 ی نهایی باید:دهندگان، روند ساماندهی و برگزاری مرحلهمسابقهبندی به استثنای موارد مربوط به ترتیب شروع و رده 

   باشد.ات سرعت، ی نهایی مسابقمرحلهمربوط به )سرعت( این قوانین،  ۹در دور سرعت، مطابق با مقررات فصل  (أ

، باشدد، Boulderی نهایی مسدابقات مرحله مربوط به( این قوانین Boulder) ۸، مطابق با مقررات فصل Boulderی در مسابقه (ب

 که:به جز آن

 ؛ وبودخواهد عدد ( ۳ها سه )Boulderتعداد در این دور  (1

 حذف كند. دور دری را Boulderرئیس هیئت داوری اجازه ندارد  (2

 ، باشد.Leadی نهایی مسابقات ( این قوانین، مربوط به مرحلهLead) ۷، مطابق با مقررات فصل Lead دوردر  (ج

 های شروع  ترتیب شروع و لیست 

 Seedingی مقدماتی عکس لیست در مرحلهدور سرعت  Aو برای مسیر  ی مقدماتیدر مرحله Leadو  Boulderبرای دورهای شروع  ترتیب 
 :Seeding در رابطه با كند،آخر شروع می Seedدهنده با باالترین)بهترین( ، یعنی مسابقهی مرتبط خواهد بودمسابقه

رویددادی کده تمدامی  -باشدند ی مذکور اا طریق یک تک رویداد تقدویمی انتخداب شددهدهندگان برای مسابقهاگر مسابقه (أ

بندی ترکیبدی محاسدبه شدده بدرای رده به ترتیب صعودی Seeding -دانشده در آن شرکت داشتهدهندگان انتخابمسابقه

  باشد؛ و  میدهندگان مرتبط مسابقه
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ی مذکور اا طریق یک سیستم انتخابی شامل چندین رویداد تقویمی انتخاب شده باشدند، دهندگان برای مسابقهاگر مسابقه (ب

Seeding  مطابق آنچه توسطIFSC باشد.شود میی مرتبط منتشر میبرای مسابقه 

دهنده مسهابقه 21یا  20، به عنوان مثا  اگر لیست شروع شامل درصدی باشد ۵0و با یک تناوب  Aباید همان ترتیب شروع مسیر  Bمسیر ترتیب شروع 
 خواهد كرد.تالش  Bكند، به عنوان نخستین نفر روی مسیر شروع به صعود می Aام روی مسیر 11ای كه به عنوان نفر دهندهباشد، مسابقه

 ی هر دور از مرحله نهایی باید به صورت زیر تعیین شود:ترتیب شروع برا 

ی او  و هشتم دهندگانی كه رتبهباید بین مسابقه 1. به عنوان مثا  رقابت  ۳ی در رابطه با دور سرعت، به ترتیب مشخص شده در ضمیمه (أ
 اند، برگزار شود.را در دور سرعت مرحله مقدماتی كسب كرده

-دهندهبه بیان دیگر، مسابقه ی مقدماتی باشد.بندی دور معاد  در مرحلهترتیب ردهتیب شروع باید معکوس ، ترBoulderرابطه با دور  در (ب
 است، باید آخرین نفر شروع كند.كسب كردهمعاد  در آن دور رتبه را  بهترینای كه 

ای دهنده، بدین صورت كه مسابقهماتی باشدی مقدبندی دور معاد  در مرحلهترتیب رده، ترتیب شروع باید معکوس Leadدر رابطه با دور  (ج
  است، باید آخرین نفر شروع كند.كه بهترین رتبه را در آن دور معاد  كسب كرده

 دور  بندیرده 

 :ی زیر محاسبه شودهر دور باید به گونهبندی رده 

ی نهایی كه در حات و نکاتی مربوط به مرحله)سرعت( از این قوانین با اصال ۹مطابق قوانین فصل بندی ردهسرعت،  در رابطه با هر دور (أ
 باشد:میاست، ادامه آمده

 خواهد بود: ۳ی ها مطابق ضمیمهدهندگان در رقابتجفت كردن مسابقه (1

ثبت نمایند رقابت مربوطه باید دوباره انجام شود. اگر پهس از  ”بدون نتیجه“دهنده زمان معتبر مشابه یا اگر، در دوری هر دو مسابقه (2
دهندگان در پهی ی تركیبی مسابقهی رتبهدهندگان همچنان مساوی باقی بمانند، این تساوی با مقایسهمجدد این دور مسابقه انجام
 رطرف خواهد شد؛ی مقدماتی بمرحله

 بندی شود:زیر ردهبراساس كند باید ای كه مرحله را آغاز میدهندههر مسابقه (۳

 ؛4-1های نتایج رقابت (أ

 ؛۸-۵های نتایج رقابت (ب

 ،12-۹های نتایج رقابت (ج

 شود؛بندی میرده IRMدر هر حالت بُردن رقابت باالتر از باختن رقابت، باالتر از هر گونه 

 تواند یا مجاز نیست كه:ای كه نمیدهندههر مسابقه (4

 گونه رقابت بعدی نخواهد بود؛ و یارقابتی را در دور آغاز كند، مجاز به آغاز هیچ (أ

 گردد،متناسب مشخص می IRMاش با یجهشود و نتبندی نمیدور ردهدور را آغاز كند، در  (ب

 

بنهدی پهس از دور سهرعت )سهرعت( بهرای رده ۹در فصل  ”بندی مقدماتیرده“، باید از ارجاع به بحث اً(-10-11یابی به اهداف این بند به منظور دست
 ی مقدماتی استفاده شود.مرحله

 باشد:میاست، ( از این قوانین با اصالحات و نکاتی كه در ادامه آمدهBoulder) ۸، مطابق قوانین فصل Boulderه با هر دور در رابط (ب

دهندگان مسهاوی بهه ی نسبی مسهابقهدهنده مساوی شوند، رتبهدر رویدادی كه دو یا چند مسابقهقابل اعما  نیست و  -20-۸بند  (1
 شود:میصورت زیر تعیین 

دهنده در ی كهه مسهابقهTopشهترین تعهداد دهنده در تالش یک و سپس بیی كه مسابقهTopی بیشترین تعداد با مقایسه (أ
 تالش دو و ... به دست آورده است؛
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بیشترین  دهنده در تالش یک و سپسی كه مسابقهZoneدر صورتی كه آ( نتواند رفع تساوی كند، با مقایسه بیشترین تعداد  (ب
 و دهنده در تالش دو و ... به دست آورده است؛ی كه مسابقهZoneتعداد 

ی نسبی دهندگانی با رتبه مساوی باقی بمانند، رتبهی نهایی اگر پس از انجام بندهای اً( و ب( مسابقها مرحلهتنها در رابطه ب (ج
 شود،یی مقدماتی مشخص ممرحله Boulderشان در دور ی رتبهها با مقایسهآن

باشهد، در دور هها نمیboulderته شود یا مجاز به آغاز تالش روی دسها نمیboulderای كه موفق به شروع دسته دهندهمسابقه (2
 شود.متناسب مشخص می IRMبندی نخواهد شد و در نتایج با مربوطه رده

 باشد:میاست، با اصالحات و نکاتی كه در ادامه آمده ( از این قوانینLead) ۷مطابق قوانین فصل بندی رده، Leadدر رابطه با هر دور  (ج

ا دهندگان مسهاوی بایهد به ی نسبی مسهابقهمساوی شوند، رتبهدر میزان پیشروی در مسیر دهنده در رویدادی كه دو یا چند مسابقه (1
 ترین ثانیه )زمان كمتر بهتر است( تعیین شود؛ی زمان صعودشان به نزدیکمقایسه

ی ها باید با مقایسهی نسبی مربوط به آنرتبه ماندند،باقی بدهندگان مساوی ( اگر مسابقه1پس ازانجام بند  اگر ی نهایی،در مرحله (2
 ؛ و ها در مرحله مقدماتی تعیین گرددآن Leadی دور رتبه

بندی نخواهد شد و در ردهباشد، در دور مربوطه شود یا مجاز به آغاز تالش در دور نمیای كه موفق به شروع دور نمیدهندهمسابقه (۳
 شود.متناسب مشخص می IRMنتایج با 

 بندی ترکیبی رده 

باشهند، كهرده دهندگانی كه هر سه دور مرحله را آغهاز بندی تركیبی پس از پایان هر مرحله برای آن مسابقهیک ردهاً( -1۳-11د با توجه به بن 
 :گرددكیبی براساس موارد زیر مشخص میبندی ترد. ردهشومحاسبه می

 گیرد:میتعلق ن دور اش در آFractionalی برابر با رتبه( Ranking Points) ایرتبه امتیاز به هر مسابقه دهنده برای هر دور (أ

 گردد؛رقم اعشار گرده شده محاسبه می ۳كه تا  (1

 شود، و رقم اعشار نمایش داده می 2تا  (2

ی محاسبه شهده بهرای ههر دور دوبهاره كسب كند، امتیاز رتبه IRMای پس از اتمام دور مرتبط یک دهندهونه تردید، اگر مسابقهبه منظور اجتناب از هرگ
 محاسبه نخواهد شد.

 شود.میاست، محاسبه  ( كه كسب كردهRank Pointsهایی )رتبه دهنده از ضرب امتیازنهایی هر مسابقهی رتبهیاز امت (ب

دهندگان دارای امتیاز مسابقه شود )امتیاز كمتر بهتر است( ، اگرمیبندی نهایی ردهرتبه به ترتیب صعودی امتیاز  تبطمر دهندههر مسابقه (ج
 گردد:گونه تعیین میدهندگان مساوی در هر مرحله اینی نسبی این مسابقهرتبهنهایی برابر باشند، رتبه 

 مرحله؛ و  دهندگان در آنی عملکرد رو در روی مسابقهبا مقایسه (1

 ماندند:بچنان مساوی باقی دهندگان هم( مسابقه1دنبا  بند اگر به (2

 و یا؛ ی مقدماتیمرحلهبندی تركیبی پس از ی ردهدر صورت كاربرد، با مقایسه (أ

 ، مربوطه دهندگانمسابقه Seedingی با مقایسهاگر الزم باشد،  (ب

 تساوی رتبه برطرف خواهد شد.

 تواند محاسبه شود:له در مواقع زیر میدر هر مرحی موقت یک رتبه 

 در حین یا پس از دور سرعت؛ و یا (أ

 ،Boulderدر حین یا پس از دورهای سرعت و  (ب

 بندی تركیبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ی ردهدر هر حالت نتایج این دورها تنها برای محاسبه

 ای:دهندهاگر مسابقه 
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 DNSبها  ی مهذكوردهنده)سهرعت( آغهاز كنهد، مسهابقه ۹ه را مطابق بندهای مربوطهه فصهل نتواند دور سرعت هریک از مراحل مسابق (أ
 شود؛ یابندی نمیمشخص شده و در آن مرحله رده

شود بندی نمیدر تمام مراحل ردهی مربوطه دهندهدر حین یا پس از هر مرحله از مسابقه اخراج یا اخراج به سبب رفتار شود، آنگاه مسابقه (ب
 شود.ق آن میزان میدهندگان دیگر بر طبی امتیاز رتبه( برای تمام مسابقهدی )اما نه محاسبهبنو  رده

 بندی کلیرده 

 بندی كلی باید براساس موارد زیر تعیین گردد:رده 

 ی نهایی با همان ترتیب؛ وبندی تركیبی از مرحلهدهندگان دارای ردهمسابقه (أ

 گردند.میبندی ی مقدماتی هستند، با همان ترتیب ردهتركیبی از مرحله بندیدهندگانی كه تنها دارای ردهمسابقه (ب
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 جام جهانی مجموعه مسابقات -12

 قررات عمومی م

 IFSC  ههای بهرای ههر یهک از گرایش سا  هردر  را یجهان جامی مجموعهتواند می ی خودهناماساس طبقBoulder ،Lead  و سهرعت تها
 به تصویب برساند:ها هریک از گرایش در رویداد( ۸هشت ) ثركحدا

 :یجهان جام رویداد هر 

 .را دربرگیردگرایش  مسابقاتی در حداقل یکبوده و  زنانو  مردان هدستهر دو  شامل باید (أ

 باید*: (ب

 ؛شود برگزار 1هفته انیپا التیتعط در (1

 :اندهی شوندسامهای زیر در حداكثر مدت زمان (2

 ( روز؛2دو )در ، گردندبرگزار می گرایش (1) یکمسابقات در  كهدرصورتی (أ

 ؛( روز ۳گردند، در سه )برگزار می گرایش (2مسابقات در دو ) كهدرصورتی (ب

 ؛( روز 4گردند، در چهار )برگزار می گرایش (۳مسابقات در سه ) كهدرصورتی (ج

  IFSC  روز پیش از نخستین روز مسابقه، یک فرم اطالعات منتشر نماید كه موارد زیر را مشخص  ۳0اكثر تا جام جهانی، حد رویداد باید برای هر
 نماید:می

 ؛رویدادمحل برگزاری و تاریخ  (أ

 ؛رویدادنام برای زمانی ثبتمهلت (ب

 جدو  زمانی مسابقه. (ج

 هانام تیم ثبت

 هستند: انی واجد شرایطجه  جام رویدادتنها افراد زیر برای شركت در هرگونه  

 
 شنبه است. ویراستارمنظور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یک ه 1
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 المللی باشند؛سا  سن دارند یا خواهند داشت و دارای پروانه معتبر بین 16حداقل  رویداددهندگانی كه در سا  برگزاری مسابقه (أ

 المللی باشند.ی معتبر بینتیم كه دارای پروانهرسمی مسئوالن  (ب

 نام كنند:یر ثبتهای زد و منصبتیم واجد شرایط را در تعدا اعضایتوانند های عضو میفدراسیون 

 :تیمرسمی مسئوالن  (أ

 تیم؛ سرپرست( 1) کی (1

 ( مربی به ازای هر گرایش؛2دو ) (2

 .دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان( 2دو ) (۳

 دهندگان:مسابقه (ب

 یا كمتر قرار داشته باشد؛ 10مربوطه در رتبه  رتبه جهانیای كه در آغاز سا  تقویمی، در دهندههر مسابقه (1

 ی مسابقه،دهنده( برای هر دستهمسابقه 10ی بیشتر )برای كشور میزبان، دهندهقه( مساب۵پنج ) (2

یش روز په  ۵. پس از این تاریخ و تا (”نامتاریخ ثبت“روز پیش از نخستین روز مسابقه صورت گیرد ) 1۵ حداكثر تانام باید در هر مورد، ثبت
نظر كرده و اعضای جدیدی را بهرای شرایط خا  از برخی اعضای تیم صرفتوانند تحت های عضو میاز نخستین روز مسابقه، فدراسیون

 شده شود.نامتیم جایگزین كنند. اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد ثبت

 .خواهد شدمنتشر  IFSCسایت نام در وبروز پس از تاریخ ثبتیک نام شده در هر دسته، حداكثر تا دهندگان ثبتلیستی از مسابقه 

 روند مسابقه

 های مربوطه از بخش دوم این قوانین تنظیم شود. در شرایط خا :جام جهانی باید مطابق فصل در یک رویداد قالب هر مسابقه 

 تواند:رئیس هیئت داوری می (أ

، یا متوقف كرده ی نهایی را( به تعلیق درآورده و از سر گیرددوری از مرحله ای از مسابقه را )و در مورد مسابقات سرعت هرهر مرحله (1
 و دوباره آغاز كند؛ یا

 ی نهایی(  از یک مسابقه را حذف كند.نهایی یا نهایی )و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهیکی از مراحل نیمه (2

 تواند مسابقه را لغو كند، وی فنی مینماینده (ب

 تواند مورد اعتراض قرار گیرد. د، تصمیم گرفته شده نمیدر هر مور

 در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود: اعضای تیمر تمام حضو 

 نام نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا دهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبتتیم )یا یک مسابقهرسمی با حضور حداقل یک مسئو   (أ

 ی فنی،نمایندهبه  Email( با ارسا  پیامک یا اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ...)مانند  شرایط خا تنها در  (ب

 در هر حالت:

 ؛ یااستمنتشر شده  IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط حداكثر تا تاریخ)ها( و زمان)های( تعیین (1

 دقیقه مانده به شروع جلسه فنی مسابقه، و ۳0در صورتی كه چنین زمانی مشخص نشده باشد، حداكثر تا  (2

 واهد شد.ود از لیست شروع مرتبط حذف خای كه حضورش در مسابقه تایید نشدهندهمسابقه

و ههر تغییهری كهه نسهبت بهه اطالعهات ) برگزار شود. این جلسه برای تایید جدو  زمانی رویدادمرتبط مسابقه هر جلسه فنی باید پیش از آغاز  
ن مسهابقه اسهت و در میهان ای كه مربوط بهه اعمها  قهوانین در ایه انجام گرفته است(، تعیین هر اطالعات ویژه IFSCسایت ذكرشده در وب

 شود. موجود نیست، برگزار می IFSCسایت های برگزاری رویداد كه در وبتن هرگونه اطالعات مربوط به حمل و نقل میان مکانگذاش

 های شروع لیست 

 های شروع:مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیست ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل 

 ی مربوطه و پس از تایید حضور در مسابقه.یش از مسابقهرحله مقدماتی، در جلسه فنی پبرای م (أ
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 هرگونه روند اعتراض، بندیجمعبرای مراحل دیگر به دنبا  انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از  (ب

ها، گوینده مسهابقه و تیم ایی از آن در اختیار مسئوالنهشود؛ و كپیو تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر  IFSCسایت آماده شده و در هر حالت در وب
 گیرد.قرار  هارسانه

 بالاستفاده 

شدن قرنطینه، در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنگام فراخوانی در منطقهه فراخهوانی حاضهر ای موفق نشود كه تا زمان بستهدهندهاگر مسابقه 
 ود. شگذاری میعالمت ”DNS“بارت با عمسابقه ی مربوطه شود، در لیست شروع مرحله

 هابندی نتایج رویداد و رده 

های كپهی از آن در اختیهار ، در تابلوی اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخهشدهآماده IFSCتوسط  شدهحیتصرتمامی نتایج رسمی باید در قالب  
 ها قرار گیرد.، گوینده مسابقه و رسانههر تیم

 برای هر دسته: 

 در هر مرحله: (أ

 شود؛ و زمان برگزاری هر مرحله نمایش دادهایج موقت باید* در طو  نت (1

 شود.میترین زمان ممکن پس از اتمام مرحله منتشر رسیده است در سریع IFSCداور نتایج رسمی به صورت مکتوب كه به تایید  (2

را بهرای تمهام ههایی و نتهایج ههر مرحلهه بندی نشود كه ردهمیی كلی منتشر ی مربوطه، یک نتیجهپس از پایان تمام مراحل مسابقه (ب
 و رئیس هیئت داوری برسد.  IFSCی كلی باید به امضای داور دهد، این نتیجهدهندگان نشان میمسابقه

 جام جهانی: در یک رویداد در پایان هر مسابقه 

مطهابق آنچهه در -بنهدی ه امتیهاز ردهدسهت ههر برتهر یدهنده( مسهابقه40) چهل بهجهانی، باید بندی جامی یک ردهبه منظور محاسبه (أ
امتیازههای مسهاوی  داده خواهد شد، میانگین کسانبا رتبه ی دهندگانمسابقهكه به  زیامتیاداده شود.  -مشخص شده است 1ی ضمیمه

 اند.گرد شدهرو به پایین  ( رقم اعشار2تا دو )خواهد بود كه 

، ی برتهر انفهرادی تهیم در ههر دسهتهدهنهده( مسهابقه۳سه )بندی امتیازات رده كردنبرای هر گرایش مرتبط با جمع  بندی تیم ملیرده (ب
 شوند.بندی میها به ترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز جمع شده ردهشود و تیممحاسبه می

 هابندی ها و رده نتایج جام

 بندی جام جهانی در هر دسته محاسبه شود كه:باید یک رده 

دهندگان بهه ترتیهب نزولهی مقهدار ی مسابقات جام جهانی خواهد بود و مسابقههای كسب شده در مجموعهامتیازدهنده مسابقهبرای هر  (أ
 شوند؛ وبندی مینهایی امتیاز جمع شده رده

زهای محاسبه اند، مجموع امتیادهندگانی از طرف آن در مجموعه مسابقات جام جهانی شركت كردهبرای هر فدراسیون عضو، كه مسابقه (ب
 بندی تیم ملی در هر مسابقه خواهد بود. ده برای ردهش

 شود:آیند به صورت زیر مشخص میبه حساب میدر هر گرایش بندی جام جهانی ی ردهدر محاسبه هكتعداد نتایجی  ثركحدا 

 تمام نتایج؛ ،باشد شده برگزار آن از ترمك ای رویداد جام جهانی (۵پنج ) كهدرصورتی (أ

 بایهد ،مسهابقه (1) کی با حذف رویدادهای جام جهانی تمام جینتا ،باشد شده برگزار تر رویداد جام جهانیبیش یا (6شش ) كههنگامی (ب
محسوب شده شركت كرده باشد، بهدترین حداكثر نتایج بیشتری از تعداد  رویداد جام جهانیای در تعداد دهندهاگر مسابقه .دوش منظور

 باید حذف شود، ودهنده نتیجه مسابقه

بهه  ین تسهاویه ا ،شهدند یمساو هم بادر كسب مقام او   دهندهیا چند مسابقه دو ،مرتبط جام جهانی یرویداد از مجموعهآخرین  پس ازر اگ
 صورت زیر برطرف خواهد شد:

 :دهندگان مساوی، و اگر این مقایسه نتواند تساوی را برطرف كندی عملکرد دو به دوی مسابقهبا مقایسه (1
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های او  آغاز شده، سپس تعداد ها را دارد، كه از تعداد رتبهترین تعداد از بهترین رتبهای كه بیشدهندهبقهبا مشخص كردن مسا (2
 های دوم و به همین صورت.رتبه

ه باشهد، بهرای و سرعت شركت كهرد Boulder ،Leadهای جهانی در هر یک از گرایشجام رویداد)دو(  2ای كه حداقل در دهندههر مسابقه 
 (:”ی واجد شرایطدهندهمسابقه“جهانی تركیبی واجد شرایط خواهد بود )یک هایی جامتبهكسب ر

ی كسب شهده در ( نتیجه2از گرایشی شركت كرده باشد، آنگاه بهترین دو )رویداد ( 2ی واجد شرایطی در بیش از دو )دهندهاگر مسابقه (أ
 اده خواهد شد؛انی تركیبی او استفی جام جه ی رتبهآن گرایش برای محاسبه

 ی واجد شرایط باید به صورت زیر محاسبه شود:دهندهی جام جهانی تركیبی برای هر مسابقهرتبه (ب

ی برابر اسهت بها رتبهه ی به حساب آمده »امتیاز رتبه« تعلق خواهد گرفت كهی واجد شرایط برای هر مسابقهدهندهبه هر مسابقه (1
Fractional ی مربوطهه بندی كلی مسابقهدر آن مسابقه )به عبارت دیگر برابر است با ردهها آنبندی مرتبط محاسبه شده از رده
 :دهندگان غیر واجد شرایط حذف شده(با تمام مسابقه

ساب آمده محاسهبه ی به حی او  برای هر مسابقهی واجد شرایط با ضرب امتیاز رتبهدهندهی كل باید برای هر مسابقهامتیاز رتبه (2
 گردد؛

 شوند. )یعنی مقدار كمتر بهتر است(.بندی میی كل خود رتبههندگان واجد شرایط به صورت صعودی امتیاز رتبهدمسابقه (۳

 ها و جوایز مدال

 شود:میی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگزار جهانی، برای هر دستهدر پایان هر مسابقه جام 

 های اهدای مدا :تمامی مراسم (أ

 شوند؛میبط برگزار ی نهایی مرتدر همان روز مرحله (1

 ،خواهند داشتها مطابقت این مراسم IOCبا تشریفات  (2

 ها:كه در آن

های طال، نقره و برنز اهدا شود. به منظور اجتناب از تردید، در صهورتی دهندگان رتبه او  و دوم و سوم، به ترتیب مدا باید به مسابقه (ب
 مدا  اهدا خواهد شد.باشند، چندین  ی مساوی داشتههدهندگان رتبكه مسابقه

 باید به نفر او  از هر دسته، جایزه مسابقه اهدا شود. (ج

 IFSC رهیمهدئتیهدهنده برتر از هر دسته، جوایز نقدی اهدا شود كه مقدار آن مطابق با میزان تعیین شده توسط باید به شش مسابقه (د
اشد( خواهد بود. به منظور اجتناب از تردید، در صورت وجود یزبان مسابقات به توافق رسیده بو م IFSC)یا هر مقدار بیشتری كه توسط  

 های مساوی را كسب كنند.دهندگان مساوی باید میانگین جایزه نقدی رتبههای مساوی، مسابقهرتبه

 بوطه در مراسم شركت كند.ی مردهندهای به جای مسابقهتواند اجازه دهد نمایندهی فنی میدر شرایط خا ، نماینده

 از هر مجموعه جام جهانی: رویدادان آخرین در پای 

 جهانی(بندی جامدهنده رتبه او  در ردهمثا  مسابقهعنوانبه. )باید به برنده كلی مجموعه جام جهانی در هر دسته جایزه اهدا شود (أ

 اهدا شود.بندی جام جهانی باید لوح دهندگان رتبه دوم و سوم در ردهبه مسابقه (ب

 مسابقات جام جهانی كسب كرده است، جایزه اهدا شود. مجموع دربندی تیم ملی را امتیاز رده ینبهترباید به تیمی كه  (ج

 اند، باید معرفی شوند.بندی تركیبی كسب كردههای او  و دوم و سوم را در ردهدهندگانی كه رتبهمسابقه (د

 ها مراسم

ز اعضای هر تیم باید در افتتاحیه شركت نمایهد. تخطهی از ایهن قهانون ، حداقل یکی ااجازه داده باشدغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری به 
 كند.ی مادی مرتبط را برای هر فصل تعیین میحداقل مقدار جریمه IFSCكند. فدراسیون عضو را مشمو  جریمه مادی می

 برگزار شود:رویداد د توسط میزبان مراسم اهدای جوایزی كه بای 

 خواهد بود؛ وبقه هر مساپس از پایان مراحل نهایی  (أ
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 اهدای جوایز مراسمها مطابقت خواهد داشت. پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای این مراسمبرای  IOCبا تشریفات  (ب
 جام جهانی اجباری است.

 بالاستفاده. 

 افزایی ضدتوان 

 ای تدارد ببیند:افزایی را به گونههای ضدتوانقات باید آزمایشمیزبان مساب 

و رونهد و  IFSCافزایهی افزایهی و سیاسهت ضهدتوانتوانالمللی آن كشور، كد جهانی ضدمطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بین كه (أ
 قوانین انضباطی باشد؛

 .دگرفته شونفرات او  هر دسته از هر رویداد جام جهانی حداقل از  (ب
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 مسابقات قهرمانی جها  -13

 قررات عمومی م

 تناوب و مدت زمان 

های فهرد ی خود، برای برگزاری مسابقه)مسابقات( قهرمانی جهان هر دو سا  یهک بهار و آن ههم در سها نامهد، مطابق اساسبای IFSC (أ
 تدارد ببیند.

 هایی:هر مسابقه قهرمانی جهان باید شامل دسته (ب

 ؛ وIFSCبرای هر گرایش مجاز شده توسط  (1

 باشد؛ زنو  مرد دهندگانبرای هر دو مسابقه (2

 :ساماندهی شوندهای زیر انی جهان باید* در حداكثر مدت زمانهر مسابقه قهرم (ج

 ؛( روز۳گردند، در سه )برگزار می گرایش (1) یکمسابقات در  كهدرصورتی (1

 روز؛( ۵پنج )در ، گردند برگزار می گرایش (2دو )مسابقات در  كهدرصورتی (2

 .روز( ۹نه ) در ،گردندبرگزار می گرایش (۳سه ) مسابقات در كهدرصورتی (۳

 IFSC روز پیش از نخستین روز مسابقه، یک فرم اطالعات منتشر نماید كه موارد زیهر  ۳0)های( قهرمانی جهان، حداكثر تا باید برای هر مسابقه
 نماید:را مشخص می

 محل برگزاری و تاریخ رویداد؛ (أ

 نام برای رویداد؛ثبت زمانیمهلت (ب

 جدو  زمانی رویداد؛ (ج

 فتتاحیه و یا اختتامیهالزامات حضور برای هرگونه ا (د

 هانام تیم ثبت

تواننهد ههای عضهو مهیی قهرمانی جهان هستند. فدراسهیونالمللی واجد شرایط شركت در هر مسابقهی معتبر بیندارای پروانه اعضای تیمتنها  
 نام كنند:های زیر ثبتدر تعداد و منصبتیم واجد شرایط را اعضای 

 :تیمرسمی مسئوالن  (أ

 تیم؛ سرپرست( 1) کی (1

 ( مربی به ازای هر گرایش؛2دو ) (2

 .دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان( 2دو ) (۳

 دهندگان:مسابقه (ب

 است؛هر قهرمان حا  حاضر جهان )بزرگساالن( در گرایشی كه قهرمان شده (1

 ی مسابقه،تر برای هر دستهبیش دهنده( مسابقه۵پنج ) (2
 .(”تاریخ ثبت نام“ش از نخستین روز مسابقه صورت گیرد )روز پی 1۵ حداكثر تانام باید در هر مورد، ثبت

 شود.میمنتشر  IFSCسایت نام در وبروز پس از تاریخ ثبتیک نام شده در هر دسته، حداكثر تا دهندگان ثبتلیستی از مسابقه 

 روند مسابقه

مربوطه از بخش  فصل مطابق آنچه درمانی جهان باید  در رویداد قهر مشخص شده باشد، قالب هر مسابقه IFSCغیراز قالب دیگری كه توسط  به 
 :، باشدو به صورت زیر اصالح شده است شدهدوم این قوانین تعریف

 Boulder (أ
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 بدون تغییر

 Lead (ب

 بدون تغییر

 سرعت (ج

 بدون تغییر

 تركیبی (د

ی تركیبی از نتایج كلهی در ی رتبهستفاده از محاسبهای در گرایش تركیبی برگزار نشود، قهرمانان جهان در گرایش تركیبی با اهیچ مسابقهدر صورتی كه 
گهرایش دهندگانی كهه دارای رتبهه در ههر ، به این منظور در هر حالت تنها مسهابقهو سرعت تعیین خواهند شد Boulder ،Leadهای هریک از گرایش

 آیند.هستند به حساب می

 در شرایط خا : 

 تواند:رئیس هیئت داوری می (أ

ی نهایی را( به تعلیق درآورده و از سر گیرد، یا متوقف كرده ابقه را )و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهای از مسهر مرحله (1
 و دوباره آغاز كند؛ یا

 ی نهایی(  یک مسابقه را حذف كند.د مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهنهایی یا نهایی )و در موریکی از مراحل نیمه (2

 مسابقه را لغو كند، و تواندی فنی مینماینده (ب

 تواند مورد اعتراض قرار گیرد.در هر مورد، تصمیم گرفته شده نمی

 در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود: اعضای تیمحضور تمام  

 نام نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا دهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبتبا حضور حداقل یک مسئو  تیم )یا یک مسابقه (أ

 ی فنی،به نماینده Email( با ارسا  پیامک یا اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ...)مانند  شرایط خا تنها در  (ب

، صورت گیهرد. استمنتشر شده  IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط حالت، تایید حضور در مسابقه باید در تاریخ)ها( و زمان)های( تعییندر هر 
 ر مسابقه تایید نشود از لیست شروع مرتبط حذف خواهد شد.ای كه حضورش ددهندهمسابقه

 های شروع لیست 

 :های شروعمربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیست ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل 

 ،ی مربوطه و پس از تایید شركت در مسابقهبرای مرحله مقدماتی، در جلسه فنی پیش از مسابقه (أ

 هرگونه روند اعتراض، بندیجمعحل دیگر به دنبا  انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از برای مرا (ب

ها، گوینده مسهابقه و هایی از آن در اختیار مسئوالن تیمشود؛ و كپیو تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر  IFSCسایت لت در وبآماده شده و در هر حا
 گیرد.قرار  هارسانه

 بالاستفاده. 

در منطقهه فراخهوانی حاضهر  شدن قرنطینه، در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنگام فراخوانیای موفق نشود كه تا زمان بستهدهندهگر مسابقها 
 شود. گذاری میعالمت ”DNS“ی مربوطه با عبارت شود، در لیست شروع مرحله

 هابندینتایج و رده 

های كپهی از آن در اختیهار ، در تابلوی اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخهشدهآماده IFSCوسط ت شدهحیتصرتمامی نتایج رسمی باید در قالب  
 ها قرار گیرد.ینده مسابقه و رسانهها، گوسرپرستان تیم

 برای هر دسته: 
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 در هر مرحله: (أ

 شود؛ و نتایج موقت باید* در طو  زمان برگزاری هر مرحله نمایش داده (1

 شود.میترین زمان ممکن پس از اتمام مرحله منتشر رسیده است در سریع IFSCداور به تایید نتایج رسمی به صورت مکتوب كه  (2

بندی نههایی و نتهایج ههر مرحلهه را بهرای تمهام شود كه ردهمیی كلی منتشر ی مربوطه، یک نتیجهپس از پایان تمام مراحل مسابقه (ب
 و رئیس هیئت داوری برسد.  IFSCی داور ی كلی باید به امضادهد، این نتیجهدهندگان نشان میمسابقه

 ی قهرمانی جهان:در پایان هر مسابقه 

ی مطابق آنچه در ضمیمه- بندیدسته امتیاز رده هر برتر دهنده( مسابقه40) چهل بهبندی تیم ملی، باید ی یک ردهبه منظور محاسبه (أ
امتیازههای مسهاوی خواههد  داده خواهد شد، میانگین کسانی با رتبه دهندگانمسابقهكه به  زیامتیاداده شود.  -مشخص شده است 1

 اند.گرد شدهبه پایین  ( رقم اعشار2تا دو )بود كه 

ها به شود و تیم، محاسبه ی برتر انفرادی تیم در هر دستهدهنده( مسابقه۳سه )بندی باید با جمع كردن امتیازات رده بندی تیم ملیرده (ب
 شوند.بندی میمتیاز جمع شده ردهترتیب نزولی مقدار نهایی ا

 ها و جوایز مدال

 شود:میی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگزار هر دسته برایدر پایان هر مسابقه قهرمانی جهان،  

 های اهدای مدا :مراسمتمامی  (أ

 شوند؛میی نهایی مرتبط برگزار در همان روز مرحله (1

 ،خواهند داشتها مطابقت این مراسم IOCبا تشریفات  (2

 ها:كه در آن

 های طال، نقره و برنز اهدا شود.دهندگان رتبه او  و دوم و سوم، به ترتیب مدا باید به مسابقه (ب

 IFSC رهیمهدئتیهدسته، جوایز نقدی اهدا شود كه مقدار آن مطابق با میزان تعیین شده توسط دهنده برتر از هر باید به شش مسابقه (ج
و میزبان مسابقات به توافق رسیده باشد( خواهد بود. به منظور اجتناب از تردید، در صورت وجود  IFSC)یا هر مقدار بیشتری كه توسط  

 های مساوی را كسب كنندایزه نقدی رتبهدهندگان مساوی باید میانگین جهای مساوی، مسابقهرتبه

 ی او  باید:دهندگان رتبهبه مسابقه (د

 داده شده؛ و ”قهرمان جهان“عنوان  (1

 قه اهدا شود،ی مسابجایزه (2

 ی مربوطه در مراسم شركت كند.دهندهای به جای مسابقهتواند اجازه دهد نمایندهی فنی میدر شرایط خا ، نماینده

 افزایی ضدتوان 

 ای تدارد ببیند كه:افزایی را به گونههای ضدتوانمیزبان مسابقات باید آزمایش 

و رونهد و قهوانین  IFSCافزایهی افزایی و سیاست ضهدتوانتوانشور، كد جهانی ضدالمللی آن كمطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بین (أ
 انضباطی باشد؛

 حداقل از برندگان هر دسته گرفته شود. (ب



 ۵6  1.۳ نسخه - 2020قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه
 

 

 رمانی جها  جوانا قهمسابقات  -14

 قررات عمومی م

 تناوب و مدت زمان 

 جوانان در هر سا  تدارد ببیند. ی خود، برای برگزاری مسابقه)مسابقات( قهرمانی جهاننامهباید، مطابق اساس IFSC (أ

 هایی:هر مسابقه قهرمانی جهان جوانان باید شامل دسته (ب

 ؛ IFSCبرای هر گرایش مجاز شده توسط  (1

 باشد؛ و زنو  مرد دهندگانبرای هر دو مسابقه (2

 های سنی زیر باشد:برای گروه (۳

 .برگزاری مسابقه باشد سا  پیش از تاریخ 1۵یا  14دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه: Bنوجوانان  (أ

  از تاریخ برگزاری مسابقه باشد.سا  پیش  1۷یا  16دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه :Aنوجوانان  (ب

  سا  پیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد. 1۹یا  1۸دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه جوانان: (ج

 :ساماندهی شوندهای زیر هر مسابقه قهرمانی جهان جوانان باید* در حداكثر مدت زمان (ج

 ( روز ؛۳سه ) در ،شوندبرگزار می گرایش (1) یکمسابقات در  كهدرصورتی (1

 ( روز؛6شش ) شوند، دربرگزار می گرایش (2دو ) مسابقات در كهدرصورتی (2

 ( روز؛۹نه ) شوند، دربرگزار می گرایش (۳سه )مسابقات در  كهدرصورتی (۳

در اثهر شهركت  هكه  شهود توجهه موضهوع نیه ا طور ویژه بهه به دیبا ات قهرمانی جهان جوانان،مسابقهرگونه  یبرگزار زمان تنظیم در (د
 به حداقل برسد. تحصیلی مشکالتشده، میزان بروز دهندگان در مسابقه در تاریخ معینمسابقه

 IFSC یک فرم اطالعات منتشهر نمایهد كهه  روز پیش از نخستین روز مسابقه، ۳0)های( قهرمانی جهان جوانان، حداكثر تا باید برای هر مسابقه
 نماید:موارد زیر را مشخص می

 زاری و تاریخ رویداد؛محل برگ (أ

 نام برای رویداد؛زمانی ثبتمهلت (ب

 ؛مسابقه)ها(جدو  زمانی  (ج

 الزامات حضور برای هرگونه افتتاحیه و یا اختتامیه (د

 هانام تیم ثبت

-عضو مهی هایی قهرمانی جهان جوانان هستند. فدراسیونشرایط شركت در هر مسابقه المللی واجدی معتبر بیندارای پروانه اعضای تیمتنها  
 نام كنند:های زیر ثبتتیم واجد شرایط را در تعداد و منصب اعضایتوانند 

 :تیمرسمی مسئوالن  (أ

 تیم؛ سرپرست( 1) کی (1

 ( مربی به ازای هر گرایش؛۳) سه (2

 .دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان( ۳) سه (۳

 دهندگان:سابقهم (ب

 ؛ وستاقهرمان شدههر قهرمان حا  حاضر جهان جوانان، در گرایشی كه  (1

 ی مسابقه،بیشتر برای هر دسته دهنده( مسابقه۳سه ) (2

 .(”تاریخ ثبت نام“روز پیش از نخستین روز مسابقه صورت گیرد ) 1۵ حداكثر تانام باید در هر مورد، ثبت



 ۵۷  1.۳ نسخه - 2020قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه
 

 

 روند مسابقه

 ی باشد كه در فصلاگونههمانی جهان جوانان باید در رویداد قهرمان مشخص شده باشد، قالب هر مسابقه IFSCكه توسط  غیراز قالب دیگری به 
 و به صورت زیر اصالح شده است: شدهمربوطه از بخش دوم این قوانین تعریف

 Boulder (أ

 شوند.ها تقسیم میوهكشی بین گردهندگان با قرعه( گروه شروع وجود داشته باشد، مسابقه2اگر دو )

 Lead (ب

 شوند.ها تقسیم میكشی بین گروهدهندگان با قرعهشد، مسابقه( گروه شروع وجود داشته با2اگر دو )

 سرعت (ج

 بدون تغییر

 تركیبی (د

ی تركیبی از نتهایج رتبهی ای در گرایش تركیبی برگزار نشود، قهرمانان جهان جوانان در گرایش تركیبی با استفاده از محاسبهدر صورتی كه هیچ مسابقه
دهندگانی كهه دارای رتبهه در ههر ، به این منظور در هر حالت تنهها مسهابقهو سرعت تعیین خواهند شد Boulder ،Leadهای كلی در هریک از گرایش

 آیند.گرایش هستند به حساب می

 در شرایط خا : 

 تواند:رئیس هیئت داوری می (أ

از سر گیرد، یا متوقف  ی نهایی را( به تعلیق درآورده ومسابقات سرعت هر دوری از مرحلهای از مسابقه را )و در مورد هر مرحله (1
 كرده و دوباره آغاز كند؛ یا

 ی نهایی( مسابقه را حذف كند.نهایی یا نهایی )و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهیکی از مراحل نیمه (2

 تواند مسابقه را لغو كند، وی فنی مینماینده (ب

 تواند مورد اعتراض قرار گیرد. ر هر مورد، تصمیم گرفته شده نمید

 در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود: اعضای تیمحضور تمام  

 نام نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا دهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبتبا حضور حداقل یک مسئو  تیم )یا یک مسابقه (أ

 ی فنی،به نماینده Email( با ارسا  پیامک یا ب، تاخیر به واسطه ترافیک و ...اعتصا)مانند  شرایط خا تنها در  (ب

، صورت گیهرد. استمنتشر شده  IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط خ)ها( و زمان)های( تعییندر هر حالت، تایید حضور در مسابقه باید در تاری
 از لیست شروع مرتبط حذف خواهد شد. ای كه حضورش در مسابقه تایید نشوددهندههر مسابقه

 های شروع لیست 

 شود.میمنتشر  IFSCسایت نام در وبیخ ثبتنام شده در هر دسته، حداكثر تا روز پس از تاردهندگان ثبتلیستی از مسابقه 

 :شروعهای مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیست ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل 

 ی مربوطه و پس از تایید شركت در مسابقه.برای مرحله مقدماتی، در جلسه فنی پیش از مسابقه (أ

 هرگونه روند اعتراض، بندیجمعنتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از برای هریک از مراحل دیگر به دنبا  ا (ب

ها، گوینده مسهابقه و هایی از آن در اختیار مسئوالن تیمشود؛ و كپی و تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر IFSCسایت آماده شده و در هر حالت در وب
 گیرد.قرار  هارسانه

 بالاستفاده. 
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شدن قرنطینه، در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شهود، موفق نشود تا زمان بسته ایدهندهاگر مسابقه 
 شود. گذاری میعالمت ”DNS“ی مربوطه با عبارت سمی مرحلهدهنده در لیست شروع رمسابقه

 هابندینتایج و رده 

های كپهی از آن در اختیهار ، در تابلوی اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخهشدهآماده IFSC توسط شدهحیتصرتمامی نتایج رسمی باید در قالب  
 ها قرار گیرد.ها، گوینده مسابقه و رسانهسرپرستان تیم

 هر دسته: برای 

 در هر مرحله: (أ

 شود؛ و نتایج موقت باید* در طو  زمان برگزاری هر مرحله نمایش داده (1

 شود.میترین زمان ممکن پس از اتمام مرحله منتشر رسیده است در سریع IFSCداور نتایج رسمی به صورت مکتوب كه به تایید  (2

بندی نههایی و نتهایج ههر مرحلهه را بهرای تمهام شود كه ردهمینتشر ی كلی می مربوطه، یک نتیجهپس از پایان تمام مراحل مسابقه (ب
 و رئیس هیئت داوری برسد.  IFSCی كلی باید به امضای داور دهد، این نتیجهدهندگان نشان میمسابقه

 ی قهرمانی جهان جوانان:در پایان هر مسابقه 

 1ی مطابق آنچه در ضمیمه- بندیدسته امتیاز رده هر برتر دهندهه( مسابق40) چهل بهبندی تیم ملی، باید ی یک ردهبه منظور محاسبه (أ
امتیازهای مساوی خواهد بود كه  داده خواهد شد، میانگین کسانبا رتبه ی دهندگانمسابقهكه به  زیامتیاداده شود.  -مشخص شده است

 اند.گرد شدهبه پایین ( رقم اعشار 2تا دو )

هها بهه شود و تیم، محاسبه ی برتر انفرادی تیم در هر دستهدهنده( مسابقه۳سه )بندی زات ردهدن امتیاباید با جمع كر بندی تیم ملیرده (ب
 شوند.بندی میترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز جمع شده رده

 ها و جوایز مدال

 شود:میی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگزار در پایان هر مسابقه قهرمانی جهان جوانان، برای هر دسته 

 های اهدای مدا :تمامی مراسم (أ

 شوند؛میی نهایی مرتبط برگزار در همان روز مرحله (1

 ،خواهند داشتها مطابقت این مراسم IOCبا تشریفات  (2

 ها:كه در آن

 های طال، نقره و برنز اهدا شود.دهندگان رتبه او  و دوم و سوم، به ترتیب مدا باید به مسابقه (ب

 ی او  باید:هدهندگان رتبمسابقهبه  (ج

 داده شده؛ و ”قهرمان جهان جونان“عنوان  (1

 ی مسابقه اهدا شود،جایزه (2

 ی مربوطه در مراسم شركت كند.دهندهای به جای مسابقهتواند اجازه دهد نمایندهی فنی میدر شرایط خا ، نماینده

 افزایی ضدتوان 

 تدارد ببیند كه:ای افزایی را به گونهضدتوانهای میزبان مسابقات باید آزمایش 

و رونهد و قهوانین  IFSCافزایهی افزایی و سیاست ضهدتوانتوانالمللی آن كشور، كد جهانی ضدمطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بین (أ
 انضباطی باشد؛

 گرفته شود.ی برگزار شده ( دسته6كم شش )دستحداقل از برندگان  (ب
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 معلولین -15

 مراجعه شود.  ۱.۵نسخه  – ۲۰۱۸مجموعه قوانین و مقررات صعودهای ورزشی، قوانین ن بخش معلولین از به قوانی

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1mAp__j9FVLcST9rt74My8Ytlrh9eNG99
https://drive.google.com/open?id=1mAp__j9FVLcST9rt74My8Ytlrh9eNG99


 60  1.۳ نسخه - 2020قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه
 

 

  -۱ مهی ضم

 بنای جام جهانیامتیازات سده

 
  

 امتیاز  رتبه ز امتیا رتبه امتیاز  رتبه امتیاز  رتبه

 0.۹۵ سی و یکم 10 یکم و  بیست ۳1 یازدهم  100 او 

 0.۹0 سی و دوم ۹ دوم و  بیست 2۸ دوازدهم  ۸0 دوم

 0.۸۵ سی و سوم ۸ سوم و  بیست 26 سیزدهم  6۵ سوم

 0.۸0 سی و چهارم  ۷ چهارم و  بیست 24 چهاردهم  ۵۵ چهارم 

 0.۷۵ سی و پنجم  6 پنجم  و  بیست 22 پانزدهم  ۵1 پنجم 

 0.۷0 سی و ششم  ۵ ششم و  بیست 20 شانزدهم  4۷ ششم 

 0.6۵ سی و هفتم 4 هفتم و  بیست 1۸ هفدهم  4۳ هفتم

 0.60 سی و هشتم ۳ هشتم و  بیست 16 هجدهم  40 هشتم

 0.۵۵ سی و نهم 2 نهم و  بیست 14 نوزدهم  ۳۷ نهم

 0.۵0 چهلم  1 امسی 12 بیستم ۳4 دهم 

 ابیرویدادهای انتخ              

 فصل  رویدادهای انتخابی

 201۹ جام جهانی، قهرمانی جهان 

 2020 ای جام جهانی، قهرمانی قاره 
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 دهناگا  دس سقابت/مسیر )طرعت(جفت کرد  مسابقه -۲ مهی ضم

 دهندهمسابقه 16
 

 
 
 
 دهندهمسابقه ۸
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 دهندهمسابقه 4
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 )ترکیبی(دهناگا  دس سقابت/مسیر جفت کرد  مسابقه -۳ مهی ضم
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 پایان

 

 رهای خویش را به نشانی:توانند نظیزان میی عزتمام

info@msfi.ir  و  msfi.dabir@yahoo.com   

 مسابقات و لیگ ارسا  نمایند. برای كمیته 

نظرها و پیشنهادهای خود زیزانی را كه نقطه ه مسابقات و لیگ دست تمامی عكمیت

نمایند، به گرمی ارسا  می قوانینصالح این را به منظور ارتقای سطح دانش و ا

 .فشاردمی

 

 

 
 

 موفق باشید

 1۳۹۹ فروردین

 

 

 

mailto:info@msfi.ir
mailto:msfi.dabir@yahoo.com

