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اول دفتر
انسان از بدو خلقت همواره کنجکاو و جستجوگر بوده و این کنجکاوی منجر به پیشرفتت و نتوآوری شتده استت
عالقه به صعو د و باالرفتن و همچنین بهره مندی از زمان و مکان و نیازهتایی کته در کنتار ایتن عالقته موجت ابتدا
شیوههای جدیتد صتعود ماننتد ستن نوردی،یخ نتوردی و درای وولینت

گردید رشتد روزافتنون ایتن ورزش و جت ب

عالقهمندان به انجام این ورزش در سراسر جهان،باعث شد وا با نگرش وخصصی به رشته های فوق نگریسته شود
حضور و پیشرفت کمّی و کیفی ورزشکاران کشورمان در ومامی ابعاد ,منوط بته رعایتت ن تم و ان تاط اداری و
اجتماعی و همچنین رعایت اصول فنّی و وشکیالوی این رشتههای مفرّح و مهیج میباشد
نگاه به آینده ،ما را برآن میدارد وادست از والش و کوشش برنداشته و با به کارگیری ومامینیروهای بالقوّهای کته
در سطح کشور برای اعتالی نام ایران میکوشند ،در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کمن یری کته در میتان جوانتان
این مرز و بوم وجود دارد ،فعّالیت خود را دوچندان نماییم
رقابت در ضمیر انسان نهفته است و همواره در عرصههای مختلف زندگی بروز مینماید امّتا آنچته کته رقابتت را
سالم و سازنده مینماید ،قانونمداری و انسانمداری در آن است آنجا که انسان رقابت را بتدون ضتواب و مقترّرا در
زندگی خود اعمال نماید ،دچار بخل و حسد گردیده و دیگتر از عمتلکرد ختود رضتایتمند نخواهتد بتود وجته ومتاین
یخنوردی و درایوولین

با دیگر رشتههای سن نوردی یا کوهنوردی ،وجود رقابت در ذا آن استت همتین خصتلت و

ووحّه به سامانهمند نمودن و قانونمند نمودن این رقابت ذاوی و هدایت من ّم و سازمانمند انرژی جوانانی کته بته ایتن
رشته روی میآورند ،از اصول خدشهناپ یری است کته لتنوم وتدوین شتیوهنامههایی اینچنتین را بیشازپتیش نمایتان
میسازد
مجموعهای را که پیش رو دارید قوانین یخنوردی  ۲۰1۸بوده و حاصل والش جمعی بسیاری از همکاران گرامی در
کارگروه مسابقا

و لی

فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی در طی واریخ فعّالیت این کارگروه میباشد

امیداست با حمایت همهجان هی ومامیمسئوالن ذیرب

و والش ومامی دلسوزان این رشته ،شاهد کس

افتخارا

بنرگ در سطح آسیا و جهان باشیم انشاءاهلل

مهدي داورپور
تهران
آذر139۶
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ووضیح مترجمان
ازآنجاییکه این مجموعه اولین ورجمه در قال

طرح درس قوانین مسابقا

یخنوردی می باشد ،بی شک کاملترین

مجموعه ن وده و دارای نواقصی است ما سعی کرده ایم این قوانین را به بهترین نحو ورجمه کرده و در اختیار
دوستداران ورزش یخنوردی قرار دهیم به امید اینکه فصل وازه ای در منسجم کردن و قانونمند کردن رقابتهای
یخنوردی در کشور عنینمان گشوده باشیم
مترجمان :ش نم شاه محمدیان – منیره السادا موسوی
آذر ماه ۸9
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مقدمهي ویراستار
ورزش یخنوردی به عنوان یکی از ورزشهای نوظهور ،روز به روز در حال پیشرفت است؛ و در کنار این پیشرفت ،قوانین
مربوط به آن نین پیاپی وکامل مییابد با در ن ر گرفتن این شرای  ،اهمیت بهروزرسانی ورجمهی این قوانین به من ور
اروقای دانش ورزشکارانی که در این عرصه فعالیت میکنند به خوبی احساس میشود به همین من ور در ادامهی
والش خانمها ش نم شاه محمدیان و منیره السادا

موسوی که به ورجمهی قوانین یخنوردی  ۲۰1۰در سال 13۸9

منجر شده بود و همچنین رفع پارهای از اشکاال متن موجود ،قوانین  ۲۰1۸نین ورجمه شد لیکن به من ور وکریم
مساعی آن بنرگواران و همچنین با ووجه به عدم وغییرا

فراوان قوانین در طی این چند سال ،سعی شده است از

زحما مترجمان گرامی این اثر به عنوان م نای ورجمه استفاده شود و ونها در مواردی که ضرور دارد به وکمیل یا
اصالح آن اقدام گردد.
پدیدهی ورجمه از آنجایی که باید متن اصلی را به روشنی و عاری از هر گونه ابهامی بیان کند ،کاری بس دشوار است
چرا که ورجمه ووس

هر شخص و با هر اندازه از دقت و زبردستی که انجام شود ،ووانایی انتقال مطل

را همانند

نسخهی اصلی متن ندارد بنابراین ووصیه میشود به من ور درک هر چه بیشتر قوانین به متن اصلی نین مراجعه
نمایید
به هر حال ،با وجود ومام والشهای که در وهیهی قوانین  ۲۰1۸یخنوردی صور گرفت ،نواقص این اثر ونها با کمک
شما خوانندگان گرامی مروفع خواهد گردید بنابراین در نهایت قدردان ومامی دوستانی خواهم بود که نواقص و
ن راوشان را با اینجان

از طریق ایمیل 1در میان بگ ارند در این نسخه آقای مهندس بابک ضیا و همچنین خانمها

سارا خسروی ،بهاره ق ادی و رکسانا وقیزاده اشکاالوی را و کر دادند که از ایشان سپاسگنارم

محمّد امین حوالهدار نژاد
آذر 139۶

1-Havaledar@gmail.com
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 -1کمیتهي مسابقات یخنوردي UIAA
 -1-1مقدمه
 -1-1-1کمیتهی  UI AAرقابتهای یخنوردی یکی از بخشهای وشکیلدهندهی اوحادیه بینالمللی
 des Associ at i ons d' Al pi ni smeاست کمیتهی  UI AAمسئول اداره و ووسعهی ومامی جن ههای
ورزش مسابقا یخنوردی بینالمللی است
 -1-1-۲همانگونه که در فصل  ۲به وفصیل آمده است؛ مسئولیت ومامی مسابقا

بینالمللی یخنوردی بر عهدهی

کمیتهی  UI AAاست ،به همین دلیل ،نهاد مسئول رسیدگی به امور زیر است
الف) دریافت ومامی درخواستهای فدراسیونهای عضو  UIAAبه من ور برگناری مسابقا بین المللی؛
ب) وأیید درخواستهایی که هم به نفع این رشتهی ورزشی است و هم از ن ر سازمانی و مالی قابل ارزیابی مداوم باشد؛
ج) ن ار بر ومامی جوان فنی و موارد دیگر این رشتهی ورزشی
ومامی مسابقا مورد وأیید  UIAAباید دقیقاً مطابق قوانین و مقررا حاکم بر چنین مسابقاوی سازماندهی و برگنار
شود
 -1-2مسابقات
 -1-۲-1فق اعضای ( UI AAیا سازمانهایی که کمیتهی  UI AAبه طور خاص به رسمیت شناخته است) مجازند وا
برگناری مسابقا وأییدشدهه  UI AAرا درخواست کنند
 -1-۲-۲فق اعضای  UI AAمجازند وا درخواست کنند مسابقهدهندگانشان به چنین مسابقاوی وارد شوند
 -1-۲-3از جمله مسابقا بینالمللی یخنوردی که نیازمند وصوی ویژهی کمیتهی  UI AAمیباشند ،به قرار زیر است:
الف) مجموعه مسابقا جام جهانی هر سال
ب) مسابقا قهرمانی جهان
ج) مسابقا قهرمانی قاره
د) مسابقا بینالمللی جوانان
ه) مسابقا

بینالمللی MASTER

و) مسابقا

بینالمللی CHALENGER
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 -1-3تشکیالت کمیتهی
 -1-3-1کمیتهی  UI AAمسئول مستقیم مجامع عمومی UI AAاست  UI AAووس

کمیتهی بینالمللی المپیک به

عنوان نهاد یا فدراسیون بینالمللی به رسمیت شناخته شده است همچنین عضوی از Sport Accord
(انجمن عمومی فدراسیون ورزشهای بینالمللی) است
 -1-3-۲مسئوالن رسمی مسابقا بینالمللی :کمیتهی  ،UI AAاز این حق برخوردار است که مسئولین زیر را در هر
مسابقهی مورد وأیید خود به صور رسمی انتصاب کند
الف) رئیس هیئت داوری :اختیار کامل فضای مسابقه را بر عهده دارد؛ یعنی از لح های که مسابقهدهندگان و سایرین
وارد منطقهی قرنطینه شده وا هنگامی که در منطقهی مسابقه ،مقابل دیواره قرار میگیرند و به بخش عمومی فضای
مسابقه باز میگردند؛ این حوزهی اختیارا  ،فعالیت خ رنگاران و سایر مسئوالنی که ووس

برگنارکننده مسابقا

معرفی میشود را نین شامل میشود رئیس هیئت داوری اختیار همهجان هی مسابقه در حال برگناری را بر عهده دارد و
همهی جلسههای مسئوالن کمیتهی  UIAAرا سرپرستی میکند به عالوه ،او سرپرستی ومامی جلسا

فنی و

سازماندهی را که با برگنارکننده مسابقا  ،مسئوالن ویمها ،مسابقهدهندگان و غیره وشکیل میشود را بر عهده دارد
رئیس هیئت داوری ملنم است گنارش وفصیلی ،دربارهی مسابقه و هر یک از داوران کارورز حاضر در مسابقه که مراحل
پایانی دوره آموزشی داوری بینالمللی خود را میگ راند را ارائه دهد
ب) داور ردهبند :در هر مسیر (در شرای خاص و با وصوی

کمیتهی  ،UIAAداور ردهبند اضافه باید انتخاب شود) داور

بینالمللی است که کمیتهی  UIAAوی را برای کمک به رئیس هیئت داوری در ومام زمینههای داوری یک مسابقه،
منصوب مینماید داوران مسیر ،داور ردهبند را همراهی میکنند
ج) سرطراح :مدیریت ویم طراحی مسیر را بر عهده دارد سرطراح داور ردهبند ،داور مسیر و رئیس هیئت داوری را با
مشاورههای خود بهرمند میسازد
د) داوران مسیر :در مواقعی که دقیقاً ووس

کمیتهی  UIAAمنصوب نمیشوند (برای مثال داوران کارورز) نهاد یا

فدراسیون ملی/برگنارکننده باید داور مسیر را برای هر مسیر مسابقه انتخاب کند معموالً داوران مسیر باید دارای
مدرک بینالمللی یا ملی باشد آنها باید اطالعا

کاملی از قوانین و مقررا

فنی حاکم بر مسابقا

مورد وأیید

کمیتهی  UIAAداشته و به وظایفشان آگاه باشند و مستقیماً زیر ن ر داور ردهبند فعالیت کنند
ه) طراح کارورز :که دورههای طراحی بینالمللی  ICCICرا با موفقیت گ رانده است اما بیش از یک سال است که در
هیچ مسابقه یخنوردی مورد وأیید  UIAAفعالیت نکرده است یا دروس طراحی را بدون کارورزی گ رانده است
و) هیئت داوران مسابقه :هیئت داوران مسابقه شامل ومامی افراد فوقال کر در (-۲-3الف) وا (-۲-3ه) است
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نکته :مسئوالن منصوبشده ووس کمیتهی  - UIAAبند ( ۲-3الف)(ب)(ج)(د) باال  -مطابق با قوانین و هماهنگیهای
صور گرفتهی موردی کمیتهی  UIAAبا برگنارکنندگان یک رویداد ،مستحق دریافت هنینهی سفر ،اقامت و دستمند
هستند رئیس هیئت داوری و حداقل یک داور ردهبند باید از غیر کشور مینبان باشند حداقل وعداد داور ردهبند برابر با
حداکثر وعداد مسیرها در هر روزی از مسابقه است
 -1-4نهادهای ملی ،فدراسیونها ،برگزارکنندهها ،حمایتکنندگان مالی و رسانههای گروهی
 -1-4-1نهادها و فدراسیونهای ملی عضو  ،UI AAومامی برگنارکنندگان مسابقا و افرادی که در یک مسابقه مورد
وأیید  ،UI AAخواه این افراد به طور مستقیم با کمیتهی  UI AAهمکاری داشته باشند یا در همکاری با نهاد یا
فدراسیون ملی یا برگنارکنندهی مسابقا هستند ،موظف به مسئولیتهای زیر هستند:
الف) پ یرش بیقید و شرط این نکته که اروقاء ،ووسعه و ادارهی ورزش مسابقا

بینالمللی یخنوردی وحت ن ار

انحصاری کمیتهی  UIAAاست
ب) اطمینان از اینکه ،هیچگونه قرارداد مالی یا ووافق دیگری که ممکن است با منافع کمیتهی  UIAAدر وضاد باشد با
هیچ سازمانی (مانند ولوینیون ،حامیان مالی مسابقا و غیره) بدون دریافت موافقت اولیه کت ی  UIAAمنعقد نگردد
ج) در همه حال پیشنهادا

و ووافقا

ورزش در وضاد باشد را مد ن ر قرار دهد

کمیتهی  UIAAپیرامون هر وصمیمی که ممکن است با بهترین منافع این
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 -2برگزارکنندهي مسابقات
 -2-1درخواست برگزاری مسابقات مورد تأیید کمیتهی UIAA

 -۲-1-1نهاد یا فدراسیون ملی ن اید درخواست کت ی خود را دیرور از اول ماه  Apri lق ل از واریخ پیشنهادی برای
مسابقه درخواستی ،به کمیتهی  UI AAارائه کند
 -۲-1-۲ق ل از این که کمیتهی  UI AAوأیید کند ،محل پیشنهادی مسابقه و امکانا وابسته به آن ممکن است ووس
نمایندهی کمیتهی  UI AAو/یا سرطراح بینالمللی مورد بررسی قرار بگیرد هنینه سفر ،اقامت و بازرسی باید
ووس نهاد یا فدراسیون ملی درخواستکنندهی برگناری مسابقا پرداخت شود
 -2-2امکانات برگزارکننده
 -۲-۲-1نهاد یا فدراسیون برگنارکننده ،حداقل باید امکانا زیر را مطابق قوانین حاکم بر این وجهینا وأمین کند:
الف) دفتر برگنارکننده :متشکل از سرپرست رسمی مسابقا و یک منشی که مسئول همهی جن ههای برگنارکنندهی
مسابقا وأییدشده و اقامت اعضای کمیته  UIAAو نهادهای ملی یا ویم فدراسیون است؛
ب) امکانا ث تنام :برای مسئوالن کمیتهی  ،UIAAمسابقهدهندگان ،مسئوالن ویمها ،مسئوالن برگناری و اشخاص
مجاز دیگر :اشخاص مهم ،خ رگناری ،ولوینیون و غیره؛
ج) منطقهی قرنطینه و امکانا اختصاصی مطابق با قوانین؛
د) ث تنام منطقهی قرنطینه :شامل حراست منطقهی قرنطینه و همچنین حراست مداوم همهی افرادی که به منطقهی
قرنطینه وارد و از آن خارج میشوند؛
ه) دیواره ومرینی و منطقه گرم کردن قرنطینه و امکانا وابسته مطابق با قوانین؛
و) منطقهی وراننیت مجاور دیواره؛
ز) منطقهی قرنطینهی جداگانه مجاور دیواره که هنگام وقو حادثهی فنی مورد استفاده قرار گیرد در مواقعی که دو یا
چند مسابقهدهنده همزمان در منطقهی قرنطینهی دوم هستند ،از اجرای سختگیرانهی قوانین قرنطینهی بین
مسابقهدهندگان ،اطمینان حاصل شود؛
ح) منطقهی مسابقه :این محوطه باید روبهروی دیواره باشد که ورود به آن برای افراد به غیر از مسئوالن کمیتهی
 ،UIAAمسئوالن برگناری ،مسابقهدهندگانی که در زمان رسمی مشاهده مسیر حضور دارند یا در حال والش بر روی
مسیر هستند ،افراد مجاز صدا و سیما و هر شخص دیگری که ووس
است؛
ط) سنجش اروفا و خدما ث ت نتایج؛
ی) ویم پنشکی و اواق پنشکی؛

رئیس هیئت داوری اجازه رسمی دارد ،ممنو
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ک) امکانا الزم برای وستهای ضد دوپین
ل) فضایی که به پخش زنده و گنارش وخصیص داده شود
م) اواق ث ت نتایج مجهن به اینترنت با کیفیت مطلوب
ن) دفتر کمیتهی  UIAAکه به امکانا بازبینی فیلم مجهن شده است؛
س) دفتر مط وعا
 -2-3کادر برگزارکننده
 -۲-3-1نهاد یا فدراسیون ملی/برگنارکننده باید کادر زیر را فراهم کند:
الف) مدیر ویم برگنارکنندهی مسابقه؛
ب) دستیاران به من ور انجام فعالیتهای زیر:
 )1ومامی مدیریت ،سازماندهی ق ل از مسابقه و سرپرستی و ارو اط با افرادی که مسئولیت ودارکا و ساختن سازه
یخنوردی مسابقه و امکانا وابسته و فضای مسابقه را فراهم میکنند؛
 )۲خوشامدگویی و ث تنام مسئوالن کمیتهی  ،UIAAمسابقهدهندگان و اعضای ویمها؛
 )3ث تنام و ن ار بر ورود و خروج افراد مجاز به منطقهی قرنطینه؛
 )4برقراری حراست از منطقهی قرنطینه و منطقهی مسابقه؛
 )5همراهی و مساعد مسابقهدهندگان در ورک منطقهی قرنطینه و رفتن به منطقهی وراننیت و دیوارهی مسابقه؛
 )۶سازماندهی جشنهای افتتاحیه و اختتامیه؛
 )7ط ق راهنماییهای ویم پخش زنده از دوربینها استفاده نماید
ج) داور مسیر (مطابق با قوانین  )UIAAبرای همکاری با داور ردهبند (شامل زمانگیری مسیر)؛
د) حمایتکنندگان و ویم پاکسازی دیواره؛
ه) طراحان و ویم نگهداری مسیر؛
و) ض

ویدئویی و ویم بازبینی؛

ز) ویم سنجش و ث ت اروفا ؛
ح) امکانا رسانه و خدما مط وعا ؛
ط) امکانا و خدما پنشکی از جمله حضور یک دکتر پنشکی؛
ی) ویم ضد دوپین ؛
ک) ویم پخش زنده؛
ل) پرسنل رواب عمومی
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 -2-4دیواره و طراحی مسیر
 -۲-4-1دیواره :دیواره باید مطابق با قوانین  UI AAحاکم بر سازههای صعود ،ایجاد شود
 -۲-4-۲نهاد یا فدراسیون ملی یا برگنارکننده باید با وأیید کمیتهی  ،UI AAسرطراح و ویم طراحی را منصوب نماید
وظایف سرطراح شامل موراد زیر میشود:
الف) طراحی مسیر برای هر مرحله از مسابقه ،نص

گیرهها ،کشیدن خطوط مرزها ،نص

نقاط حمایت 1و وجهینا

برای هر مسیر مطابق با قوانین کمیتهی  ،UIAAکنترل برخورداری مسیرها از استانداردهای فنی مناس

؛ و مطابقت

آنها با قوانین ایمنی کمیتهی UIAA؛
ب) هماهنگی کار کمکطراحان ،اطمینان پیدا کردن از فعالیت صحیح ایشان و مسئولیت رعایت اقداما

احتیاطی

ایمنی مسابقه در طی و حین ساخت و جدا کردن دیواره؛
ج) وعمیر و ومین کردن مسیرها به دستور داور ردهبند؛
د) طراحی ،نص و نگهداری امکانا گرم کردن؛
ه) راهنمایی کردن ویم سنجش اروفا و یا داور ردهبند/مسیر در وکمیل  Topoهر مسیر؛
و) راهنمایی داور ردهبند برای محل قرارگیری دوربینهای ویدئویی هر مسیر؛
ز) راهنمایی رئیس هیئت داوری و داور ردهبند برای بیشینه ۲زمان هر مسیر که رقابتکننده اجازه والش بر روی مسیر
را دارد؛
ح) پوشیده یا مخفی کردن مسیر مرحلهی نهایی ق ل از شرو مسابقه
 -2-5ایمنی
 -۲-5-1نهاد یا فدراسیون ملی/برگنارکننده به ونهایی مسئول حفظ اقداما

احتیاطی ایمنی در منطقهی قرنطینه،

وراننیت ،منطقهی مسابقه ،فضای مسابقه و همهی فعالیتهای مربوط به مسابقهی در حال اجرا است
 -۲-5-۲رئیس هیئت داوری (با مشور پیشرو بینالمللی) از اختیار وام پیرامون همهی مسائل ایمنی فضای مسابقه و
قرنطینه -از جمله جلوگیری از اجازهی شرو و یا ادامهی هر بخش از مسابقه -برخوردار است هر مسئول یا
شخصی که بنا به ن ر رئیس هیئت داوری وخلفی مروک

شده است و یا احتمال بروز وخلف از مسائل ایمنی

برود باید سریعاً از وظایفشان برکنار یا از محدودهی قرنطینه و مسابقه اخراج شوند
 -۲-5-3به من ور اطمینان از رعایت ایمنی ،هر گونه اقدام احتیاطی باید انجام شود هر مسیر باید به گونهای طراحی
شود وا سقوط مسابقهدهنده منجر به موارد زیر نگردد:

1- Protection points
۲- Maximum
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الف) آسی مسابقهدهنده
ب) آسی یا ایجاد مناحمت برای دیگر مسابقهدهندگان
 -۲-5-4رئیس هیئت داوری ،داور ردهبند و سرطراح بینالمللی پیش از آغاز هر مرحله ،به من ور اطمینان از حفظ
استانداردهای ایمنی باید هر مسیر را بررسی کنند به خصوص داور ردهبند و طراح مسیر باید:
الف) از مطابقت ومام وجهینا ایمنی و طرز عمل آنها با استانداردهای  UIAAو قوانین  UIAAاطمینان حاصل کنند؛
اطالعا بیشتر در آدرس زیر وجود دارد:
http://theuiaa.org/safetystandards/certified-equipment/

ب) از صالحیت همهی حمایتچیان اطمینان حاصل کنند در شرایطی که داور ردهبند احساس میکند استانداردهای
ایمنی رعایت نمیشود ،میوواند دستور جانشینی هر حمایتچی (در صور لنوم ،ووقف مسابقه و اعالم حادثهی فنی) و
شخص دیگری را صادر کند؛
ج) داور ردهبند به من ور برقراری امنیت باید با مشور سرطراح و موافقت رئیس هیئت داوری ،در مورد اوصال طناب
به اولین نقاط حمایت (و در صور لنوم دیگر نقاط حمایت) وصمیمگیری نماید طراحی مسیر (در صور امکان) باید
به گونهای باشد که انجام چنین اقداماوی غیرضروری باشد
 -۲-5-5ق ل از شرو هر مرحله از مسابقه ،داور ردهبند باید از حضور کادر پنشکی با صالحیت جهت مداوای سریع
مسابقهدهنده یا مسئوالنی که در فضای مسابقه/منطقهی قرنطینه کار میکنند و در اثر بروز حادثه یا صدمهای
بر ایشان وارد شده است اطمینان حاصل کند
 -۲-5-۶ومام وجهینا ایمنی مورد استفاده در مسابقه ،باید مطابق استانداردهای  UI AAباشد ،مگر اینکه وحت شرای
استثنایی به واسطه اختیاراوی که از طرف کمیتهی  UI AAبه رئیس هیئت داوری واگ ارشده ،وی آنها را وأیید
کند وجهینا عمومی ع ار است از:
مسابقهدهندگان باید از طناب وک رشتهای که ووس

برگنارکنندهی مسابقه فراهم شده است استفاده کنند داور

ردهبند بازهی زمانی که باید طناب وعویض گردد را وعیین میکند
وحت شرای

ویژه ،ناظر کمیتهی  UIAAط ق دستور کمیتهی  UIAAبعضی وجهینا

برگنارکننده از آن وجهینا

فنی را برای رفع کم ودهای

( ،Maillon Rapideطناب و غیره) که به علت بازارهای متفاو

در کشور برگنارکننده

موجود نیست را به همراه خود به محل برگناری مسابقه ب رد کمیتهی  UIAAهنینه این ابنار را از برگنارکننده
مسابقا دریافت خواهد کرد
 -۲-5-7وجهین مسیرها :وجهینا ایمنی زیر باید رعایت شود:
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الف) Maillon Rapideو  :Quickdrawهر نقطهی حمایت که در هر مرحله از مسابقا استفاده میشود باید ووس
 Quickdrawو کارابینی که ووس

رقابتکننده به طناب متصل میشود ،وجهین گردد اوصال بین اسلین

( Quickdrawبدون کارابین میانی) و نقطهی حمایت سازه ،باید از  Maillon Rapideمورد وأیید  UIAAاستفاده شود
نکته :مهره  Maillon Rapideباید ط ق مشخصا وأییدشده کارخانه سازنده بسته و محکم شود
ب) در شرایطی که اسلین

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

دوخت شده) با همان مقاومت (یا بیشتر) به جای اسلین
اسلین  ،میووان از نوارچس

یک وکه (ماشین

معمولی و کوواه استفاده کرد به من ور نگهداشتن حلقههای

استفاده کرد وحت هیچ شرایطی چنین اسلین هایی را ن اید با گره زدن کوواه و یا

ون یم نمود وحت هیچ شرایطی ن اید از به زنجیره کردن وعدادی  Quickdrawبا اندازههای معمولی یا کوواه (که با
 Maillon Rapideیا کارابینهای ساده یا قفل شونده به یکدیگر متصل شدهاند) استفاده نمود استفاده از نوار یا
اسلین

گره زدهشده ،مجاز نیست

ج) در همهی مراحل ،طناب باید در اولین  Quick Drawاز ق ل انداخته شده باشد
 -۲-5-۸حمایت :در شرو هر والش بر روی مسیر مسابقه:
الف) هر مسابقهدهنده باید مطابق قوانین ،به وجهینا مورد وأیید  UIAAمجهن شده باشد؛
ب) طناب صعود باید با گره  ۸وعقی به  Harnessرقابتکننده بستهشده و با گره ضامن ایمن شود؛
ج) پیش از این که مسابقهدهنده والش خود را آغاز کند ،حمایتچی (ورجیحاً در منطقهی وراننیت) باید مطابق بند ۸
( ۲,5الف) و ( ۲,5,۸ب) فوقال کر باید به بازبینی فرد بپردازد که طناب به طور ایمن به  Harnessرقابتکننده
بستهشده و مطمئن شود که  Harnessبه شکلی صحیح پوشیده و محکم شده باشد؛
د) حمایتچی باید پیش از همراهی مسابقهدهنده در آغاز مسیر ،از نحوه جمع و مرو بودن طناب به من ور استفادهی
بدون وأخیر اطمینان حاصل نماید؛
ه) مسابقا

سختی :داور ردهبند باید با مشور

پیشرو بینالمللی ،فردی را به عنوان کمک حمایتچی (حمایتچی

 )Boulderingبرای ایمنی بیشتر صعودکننده ،به ویژه در قسمتهای پایین والشش بر روی مسیر ،مشخص نماید؛
و) مسابقا سرعت :برای ایمنی بیشتر حمایتچی باید از یک کمک حمایتچی در جمع کردن طناب مسابقهدهنده
 ،Top-ropeبهره گیرد
 -۲-5-9حمایتچی در ومام مد والش مسابقهدهنده بر روی مسیر باید با دقت به پیشروی مسابقهدهنده ووجه کند
وا مطمئن شود:
الف) بر اثر کم ود طناب حرکا مسابقهدهنده با ممانعتی روبهرو نشود؛
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ب) در هنگام اوصال طناب به هر یک از نقطهی حمایت ووس مسابقهدهنده ،حمایتچی مانع انجام این کار نشود؛ یا
اگر مسابقهدهنده نتواند طناب را با موفقیت به نقطهی حمایت متصل نماید ،مقدار اضافه طناب به وجود آمده را فوراً
جمع کند
ج) ومامی سقوطهای مسابقهدهندگان به روش دینامیک و ایمن حمایت شود
د) مسابقهدهندهای که حمایت میشود سقوط بیش از اندازه را وجربه نکند
ه) ووجه ویژهای باید به کار برد که مسابقهدهنده هنگام سقوط در اثر برخورد به ل هی وین و یا دیگر قسمتهای
برجستهی دیواره آسی ن یند
 -۲-5-1۰پس از اوصال طناب به آخرین نقطهی حمایت ( )Qui ckdrawیا پس از سقوط ،مسابقهدهنده باید بر روی
زمین فرود آورده شود باید دقت کرد وا مسابقهدهنده با وسایل موجود بر روی زمین برخورد نکند
 -۲-5-11درحالیکه رقابتکننده طناب را از  Harnessاش باز میکند ،حمایتچی باید باقیماندهی طناب را به
سرعت پایین بکشد این کار باید به گونهای صور پ یرد که ن م  Qui ckdrawها به هم نخورد وظیفهی
دیگر حمایتچی این است که از ورک هر چه سریعور مسابقهدهنده از منطقهی مسابقه مطمئن شود
 -۲-5-1۲داور ردهبند ،میوواند به برگنارکننده دستور دهد که هر یک از حمایتچیان را در هر زمان از مسابقه وعویض
نماید در صور

وعویض ،حمایتچی مورد ن ر اجازه ندارد در هیچ یک از بخشهای بعدی آن مسابقه،

مسابقهدهندهای را حمایت نماید
 -2-۶سنجش ارتفاع و نگهداری زمان
 -۲-۶-1نهاد یا فدراسیون/برگنارکننده باید یک ویم با وجربه که منحصراً مسئول اندازهگیری اروفا  ،نگهداری زمان و
خدما ث ت نتایج برای هر مرحله از مسابقا است فراهم کند
 -۲-۶-۲ویم سنجش اروفا باید با مشور

و موافقت پیشرو بینالمللی یک طرح کلی ( )Topoاز هر مسیر مسابقه

برای نشان دادن موقعیت و اروفا (در مورد بخش ،Traverseفاصلهای در رستای خ سیر مسیر) هر خ
مرزی ،گیره و نقاط حمایت بر روی مسیر وهیه کند دسترسی به این  Topoها باید ونها برای رئیس هیئت
داوری و داور ردهبند (آن مسیر) آن مرحله از مسابقا مهیا باشد
 -2-7خدمات ثبت نتایج
 -۲-7-1نهاد یا فدراسیونهای ملی/برگنارکننده باید از وجود سیستم نمایش اطالعا که نتیجه و رو هی حال حاضر
هر مسابقهدهنده  Leadرا در طول مسابقه نشان میدهد اطمینان حاصل کند
 -۲-7-۲در بدو ورود هر مسابقهدهنده ،سیستم نمایش اطالعا عمومی باید اطالعا نام مسابقهدهنده و ملیت او را
نمایش دهد
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 -۲-7-3در پایان هر مرحلهی مسابقه ،داور ردهبند باید سریعاً یک لیست ردهبندی کامل از مسابقهدهندگان را آماده
کند ونها پس از بررسی (و در صور

نیاز اصالح) لیست ردهبندی ،این اطالعا

باید به صور

مکتوب و

رسمی ووس داور ردهبندی و رئیس هیئت داوری وأیید شد ،باید برای انتشار در دسترس عموم قرار گیرند
 -۲-7-4لیست نتایج :باید ووس ویم سنجش اروفا و ث ت نتایج ارائه شود ومام لیستهای نتایج باید به صور چاپ
شده باشد؛ لیستهای دستنویس و لیستهای برش دادهشده مجاز نیستند
 -۲-7-5لیستهای نتایج هر مرحله از مسابقه باید در برگهی مورد وأیید نتایج  UI AAچاپ شود و شامل اطالعا زیر
باشد:
الف)  Logoو سرفصل مجاز مورد وأیید UIAA؛
ب) عنوان مسابقه (برای مثال جام جهانی)؛
ج) محل برگناری مسابقه (برای مثال رم)
د) گرایش مسابقه (برای مثال مسابقهی  - Leadسختی)
ه) واریخ مسابقه
و) عنوان مرحلهی مسابقه (برای مثال :مرحلهی نهایی مردان)
ز) هنگامی که یک مرحلهی مسابقه در یک یا چند مسیر موازی برگنار میشود ،نتایج هر مسیر باید به طور واضح
شناسایی شود (برای مثال مسیر )A
ح) نامها ،مقام رسمی/کاری و امضای مسئولین رسمی یعنی رئیس هیئت داوری ،داور ردهبند و داور مسیر
ط) زمانی که لیست ردهبندی منتشر شده است
 -۲-7-۶لیست پایان هر مرحله نتایج مسابقهدهندگان باید شامل اطالعا زیر باشد
الف) جایگاه ردهبندی هر مسابقهدهنده به شیوه ننولی
ب) نام خانوادگی (حروف بنرگ) هر مسابقهدهنده
ج) نام (به جن حرف اول بقیهی حروف کوچک) هر مسابقهدهنده
د) ملیت هر مسابقهدهنده ،با استفاده از کد  IOCسه حرفی وأییدشده برای هر ملیت
 -۲-7-7لیست نتایج مرحلهی نهایی (پایان مسابقه) باید شامل ومام بخشهای ذکر شده در  ۲,7,۶باال و همچنین
اطالعا وکمیلی زیر باشد:
الف) در مقابل نام هر مسابقهدهنده ،اروفاعی که در مراحل ق لی از مسابقه که او شرکت کرده و به دست آورده است؛
ب) نتایج کامل زمان هر مرحله از مسابقا
 -۲-7-۸به جن در مورادی که ووس کمیتهی  UI AAوأیید شود ،در لیستهای رسمی هیچ اطالعا دیگری به غیر از
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آنهایی که در باال ذکر شده است ن اید قرار بگیرد
 -۲-7-9پس از وأیید نتایج هر مرحله از مسابقا

(از جمله مرحلهی نهایی و فوق نهایی) ،باید سریعاً یک رونوشت

کامل از نتایج برای افراد زیر منتشر شود:
الف) رئیس هیئت داوری؛
ب) داور ردهبند؛
ج) نماینده کمیتهی UIAA؛
د) سرپرست ویمها  -در مواردی که ویم سرپرست ندارد ،مسابقهدهندهای که نمایندهی ویم است؛
ه) دفتر مط وعا ؛
و) متصدی اطال رسانی به عموم
 -2-۸لیست شروع مسابقات
 -۲-۸-1لیست شرو مسابقا هر مرحله باید در طی جلسه فنی روز ق ل از آن ،ط ق قوانین حاکم بر این لیستها
وهیه و منتشر شود و:
الف) مطابق بند  ۲,7,9باال انتشار یابد؛
ب) بر روی وابلو اعالنا

رسمی و بر روی دیگر وابلوها منتشر شود (برای مثال هتلهای اصلی که مدیران ویمها و

مسابقهدهندگان در آنها اقامت دارند)
ج) برای هر مرحلهی در پیش رو از مسابقه فهرست شرو باید ظرف  3۰دقیقه از اومام مرحلهی ق لیِ مسابقه ،همانند
قوانین فوقال کر وکمیل شود
 -۲-۸-۲فهرست شرو مسابقه همچنین باید شامل اطالعا مرحلهی بعدی مسابقه از جمله موارد زیر نین باشد:
الف) زمان باز و بسته شدن قرنطینه برای مرحلهی بعدی مسابقه
ب) زمان شرو مرحلهی بعدی مسابقه
ج) هر اطالعا دیگر مورد وأیید کمیتهی  UIAAو یا رئیس هیئت داوری
 -۲-۸-3روش گردآوری فهرستهای شرو
الف) در مواردی که مرحلهی مقدماوی مسابقه بر روی یک مسیر برگنار میشود ،وروی شرو این مرحله باید به صور
قرعهکشی وعیین گردد؛
ب) در مواردی که مرحلهی شرو مسابقه بر روی دو یا چند مسیر موازی برگنار میشود ،مسابقهدهندگان را باید
مطابق زیر بر روی مسیرها قرار داد:
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اوالً مطابق رو ههایشان در ردهبندی جام جهانی ( ،)WCRیعنی مسابقهدهندگان دارای  WCRبه وروی

بین مسیرها

قرار گیرند سپس مسابقهدهندگان بدون ردهبندی جهانی ،در هر یک از مسیرها از طریق قرعهکشی به طور مساوی (یا
وا حد نندیک به مساوی) وقسیم شوند پس از وقسیم به روش ذکرشده وروی

شرو برای هر مسیر باید با قرعهکشی،

وعیین گردد
ج) مسابقهدهندگان یک کشور باید در مسیرهای متفاو قرار گیرند
د) وروی

شرو برای مراحل بعد از مرحلهی مقدماوی :به غیر از موارد خاص زیر ،وروی

شرو باید معکوس وروی

ردهبندی مرحلهی ق لی وعیین شود (نفر اول باید در آخر مسابقه دهد) در صوروی که مسابقهدهندگانی در مرحلهی
ق ل مساوی شده باشند ،وروی

شرو بین آنها باید با قرعهکشی معین شود در موارد خاص فوق نهایی ،وروی شرو

باید به همان صور مرحلهی نهایی باشد
 -2-9ضبط ویدیویی مسیرهای مسابقه
 -۲-9-1هر والش مسابقهدهنده بر روی مسیر مسابقه باید ووس

متصدی با وجربه دوربین ،ض

ویدیویی شود

حداقل یک (و ورجیحاً دو) دوربین ویدیویی برای هر یک از مسیرها باید استفاده شود شایسته است یک داور
ملی به متصدی دوربین کمک نماید
 -۲-9-۲محل قرارگیری دوربینهای ویدیویی باید ط ق وصمیم رئیس هیئت داوری و با مشور داور ردهبند و پیشرو
بینالمللی وعیین شود ووجه ویژهای باید به این نکته شود که هیچ مناحمتی برای متصدی دوربینها در انجام
وظیفهشان ایجاد نگردد و هیچ کس اجازه ندارد زاویهی دید دوربین هیچ یک از مسیرهای مسابقه را مسدود
نماید
 -۲-9-3یک دستگاه ولوینیون که به سیستم ض

ویدیویی متصل است باید به من ور بازبینی حوادث برای اهداف

داوری آماده شود هیچ کس به جن رئیس هیئت داوری و داور ردهبند منصوبشده برای مسیر ن اید به سیستم
بازبینی دسترسی داشته باشد ولوینیون بازبینی باید در جایی قرار گیرد که داوران بتوانند به راحتی فیلم را
بازبینی نموده و درباره حوادث رخ داده گفتگو نمایند؛ به نحوی که فیلم برای هیچ شخص دیگری به جن داوران
قابل رویت ن اشد و بدون اینکه م اکره داوران شنیده شود و یا مناحمتی در طی گفتگویشان ایجاد شود ،ولی
به من ور راحتی نندیک به مین داوران باشد
 -۲-9-4دفتر کمیتهی  UI AAهمچنین باید به دستگاه بازبینی ویدیو و دستگاه ولوینیون مجهن باشد وا داوران قادر
باشند وا فیلم ویدیویی حوادث در حال رخ دادن و حوادثی که در طول مسابقه اوفاق افتاده است را بازبینی
کنند هیچ شخص دیگری به جن مسئوالن کمیتهی  UI AAن اید به دفتر کمیتهی  UI AAو یا فیلم ویدیویی
ض شده دسترسی داشته باشند
 -۲-9-5هیچ کس به جن مسئوالن  UI AAحق مشاهدهی هیچ بخشی از فیلمهای ویدیویی مسابقه را ندارد
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 -۲-9-۶در پایان هر مرحله از مسابقه نوار ویدیویی باید به نمایندهی کمیتهی  UI AAبه من ور برگشت به دبیرخانهی
کمیتهی  UI AAوحویل داده شود
 -۲-9-7هیچ ض

ویدیوییای مگر با اجازهی مخصوص کمیتهی  ،UI AAن اید از این نوارهای ویدیویی انجام شود

 -۲-9-۸ومام نوارهای ویدیویی مسابقا ونها برای اهداف داوری مسابقا و برای دورههای آموزشی کمیتهی UI AA
مورد استفاده قرار میگیرند این نوارها وحت هیچ شرایطی ن اید در دسترس کسی به غیر از کارکنان کمیتهی
 UI AAقرار بگیرد
 -۲-9-9در مورد خطای فنی (بدون ض

ویدیویی) وصمیم داور ردهبند معت ر است

 -2-10امکانات پزشکی
 -۲-1۰-1نهاد یا فدراسیون ملی/برگنارکننده باید برای حضور ویم پنشکی باوجربه و ماهر که در ومام طول مسابقه در
دسترس باشد (از زمانی که قرنطینه باز میشود وا زمانی که آخرین مسابقهدهنده والشش را بر روی مسیر
ومام کند) وروی ی اوخاذ کند در طی ومام والشهای مسابقهدهندگان بر روی مسیر باید حداقل دو فرد مجهن،
باوجربه و شایسته از ویم پنشکی در داخل یا وقری اً نندیک به منطقهی مسابقه برای پاسخگویی سریع به هر
حادثه پیشآمده یا نیازمند به ووجه پنشکی حضور داشته باشد ویم پنشکی باید به منطقهی قرنطینه
دسترسی داشته باشند
 -۲-1۰-۲باید مقدماوی مهیا شود و نین به صور عملی امتحان گردد وا اطمینان حاصل شود ،حادثه جدی به یک
مسابقهدهنده ،مسئوالن ،اعضاء عمومی و یا هر شخص دیگری وحت روش حرفهای و شایسته رسیدگی
میشود
 -2-11ضد دوپینگ
 -۲-11-1نهاد یا فدراسیون ملی/برگنارکننده باید وروی ی اوخاذ نماید وا آزمایشهای ضد دوپین

مطابق با قوانین

عمومی حاکم بر ورزش بینالمللی در آن کشورها ،کد  WADAو اهمیت به آزمایشهای دارویی قوانین کمیتهی
 ،UI AAصور پ یرد
 -2-12پوشش تلویزیونی
 -۲-1۲-1حق وعیین سازمان پوششدهندهی ولوینیونی بر عهدهی کمیتهی  UI AAاست در این مورد:
الف) کمیتهی  UIAAباید مسئول کامل وأمین هنینههای چنین پوششی باشد
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ب) نهاد ملی یا فدراسیون/برگنارکننده باید دسترسی کامل برای سازمان ولوینیونی انتخابشده ووس
را وأمین کند و سازمان مربوطه را به من ور پوشش حرفهای همهی جوان
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کمیتهی UIAA

مسابقه مساعد کند شرای متضمن این

کار باید در ووافق بین کمیتهی  UIAAو نهاد ملی فدراسیون/برگنارکننده مشخص شود
 -۲-1۲-۲در موردی که کمیتهی  UI AAاز انتصاب سازمان وأمین پوشش ولوینیونی صرف ن ر کرد ،نهاد ملی یا
فدراسیون باید جوابگوی آن بخش از ووافق بین کمیتهی  UI AAو فدراسیون/برگنارکننده باشد
فدراسیون/برگنارکننده الزم است وا کمیتهی  UI AAرا از ومام ووافقا

مربوط به پوشش ولوینیونی به طور

کامل مطلع نماید
 -2-13امکانات رسانهای
 -۲-13-1دفتر خ رگناری :نهاد یا فدراسیون ملی/برگنارکننده باید یک مأمور خ رگناری ،یک دفتر خ رگناری مستقل
و کارکنان شایستهای جهت فراهم کردن نیازهای کارمندان خ رگناری برای حفظ حالت رسمی مسابقه را
وأمین میکند دفتر خ رگناری باید با امکانا

مورد نیازِ روزنامهنگاران ،دیگر کارکنان رسانهای و مقاما

کمیتهی  UI AAکه شامل فهرست شرو و نتایج نهایی است ،وجهین شود
 -۲-13-۲عکاسان :در هر طرف از فضای مسابقه باید مکانی برای استقرار عکاسان فراهم شود در صور امکان ،فضایی
مروفعور برای عکاسان در ن ر بگیرند که قادر باشند از فراور از سطح زمین عکس برداری کنند
نکته :وحت هیچ شرایطی عکاسان (حرفهای و غیرحرفهای) یا هر مسئول دیگری بدون وأیید مخصوص رئیس هیئت
داوری اجازه ندارد به منطقهی مسابقه وارد شود به هر گونه فالش یا عکاسی که ممکن است منجر به پر

شدن

حواس یا ایجاد مناحمت برای مسابقهدهندگان طی والششان بر روی مسیر شود ،ن اید اجازه فعالیت داده شود
 -۲-13-3کارکنان دوربینهای ولوینیونی :با موافقت رئیس هیئت داوری به کارکنان دوربینهای ولوینیونی اجازه داده
میشود وا دوربینها را در دیوارهای منطقهی مسابقه دایر کنند آنها با اطال از موارد زیر مجوز انجام این کار
را دارند:
الف) حواس مسابقهدهندگان را پر

نکنند و باعث ایجاد مناحمت در حین آماده شدنشان برای صعود یا در طی

صعودشان نشوند؛
ب) ن اید باعث بر هم زدن ومرکن و ایجاد مناحمت برای حمایتچی و کمکش شوند؛
ج) هیچ یک از وجهینا

مکانیکی که به من ور پشتی انی متصدیان دوربین و وسایل استفاده میگردد ،ن اید باعث

مناحمت مسابقهدهنده و حمایتچیاش شود باید ووجه ویژهای صور گیرد وا اطمینان حاصل شود که هیچ سقوطی
منجر به برخورد مسابقهدهنده با کارمندان ولوینیون و دوربینهای ولوینیونی و وجهینا کمکی نمیشود؛
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د) همهی متصدیان دوربین باید سریعاً از هر دستوری که ووس
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داور ردهبند و رئیس هیئت داوری به آنها داده

میشود اطاعت کنند؛
ه) متصدیان دوربینهای ولوینیونی که با موافقت رئیس هیئت داوری در باالی دیواره فعالیت میکنند ن اید از نور زیاد و
یا طرحهای متغیر نورپردازی استفاده کنند یا به انجام هر فعالیتی که ممکن است موج

ایجاد مناحمت برای

مسابقهدهنده در طی والشش بر روی مسیر میشود ،بپردازند؛
و) مصاح ه :بند  ۲,1۲,۲باید همواره رعایت شود
 -۲-13-4دسترسی به منطقهی قرنطینه :متصدیان دوربینهای ولوینیونی و عکاسان با اجازهی ویژه رئیس هیئت
داوری ونها اجازهی ورود به منطقهی قرنطینه (اما نه منطقهی وراننیت) را دارند یک مقام رسمی نهاد یا
فدراسیون ملی/برگنارکننده هر متصدی دوربین ولوینیونی و عکاسی را که در منطقهی قرنطینه حضور دارند را
همراهی و ن ار

میکند وا مطمئن شود که امنیت منطقهی قرنطینه در ومام مد

حفظ میشود و

مسابقهدهندگان دچار مناحمت و حواسپروی ناخواسته ،نمیشوند
 -۲-13-5امنیت افراد خ رگناری/عکاسان/متصدیان دوربینهای ولوینیونی :برای امنیت این افراد استفاده از کاله ایمنی
در اطراف دیواره اج اری است
 -2-14بیمه
 -۲-14-1نهاد یا فدراسیون ملی/برگنارکننده باید مطمئن باشد و ثابت کند که پوشش بیمهی مسابقه با همهی قوانین
ملی و بینالمللی رویدادهای ورزشی مطابقت دارد
 -2-15مراسم اهداء جایزه
 -۲-15-1مراسم اهداء جواین مسابقهدهندگان باید در پایان مسابقا  ،ط ق موازین کارگروه بینالمللی المپیک ()I OC
برای چنین مراسمی برگنار شود
 -۲-15-۲همهی مسابقهدهندگان مگر با اجازهی ویژه رئیس هیئت داوری ،باید در مراسم افتتاحیه ،اهداء جواین و
اختتامیه حضور داشته باشند کوواهی در رعایت این قانون ،مسابقهدهنده را مشمول مجازا کار زرد و در
مورد مسابقهدهندگان  3رو ه برور در هر رشته کار قرمن میشود
 -2-1۶هزینه مسابقات ،پاداش نقدی و جوایز
 -۲-1۶-1همهی هنینههای مربوط به سازماندهی و برگناری مسابقه و ودارکا و پاداشهای نقدی و نشان پیروزی
که بین کمیتهی  UI AAو فدراسیون/برگنارکننده موافقت شده است ،به ونهایی بر عهدهی

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كارگروه مسابقات و لیگ
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 -3نهاد و فدراسیونهاي ملی
 -3-1مقدمه
 -3-1-1کمیتهی  UI AAکامالً به استقالل داخلی نهاد یا فدراسیونهای ملی که از اعضای  UI AAهستند در حوزهی
فعالیتهای ملیشان احترام میگ ارد
 -3-2مسئولیت اعضای فدراسیونها
 -3-۲-1این مسئولیت اعضای نهادها یا فدراسیونهای کمیتهی  UI AAاست وا اطمینان پیدا کنند که اعضایشان:
الف) اداره ،اروقا و ووسعهی ورزش در کشورشان و حمایت مقتدرانه از اصول منشور المپیک WADA ،و قوانین و
مقررا حاکم بر مسابقا بینالمللی ورزشی که از طرف  UIAAون یم شده است؛
ب) درک و اطاعت از قوانین و مقررا این ورزش و اروقا آن و اطمینان از این که مسابقهدهندگان و مسئوالن وحت
پوشش ،اصول پسندیده و ممتاز ورزش جوانمردانه را رعایت میکنند؛
ج) کوشش مستمر علیه استفادهی مسابقهدهندگان و مسئوالن رسمی کشورشان از مواد مخدر و یا هر مادهی
ممنوعهی دیگر؛
د) جلوگیری از هر شیوه و فعالیتی که امکان بروز خطری را برای سالمتی مسابقهدهندگان و یا پیشرفت جسمانی آنها
در کشورشان به وجود آورد؛
ه) در مقابل هر گونه دستکاری و فری

در قوانین و مقررا

که منجر به سود یا منفعتی برای مسابقهدهندگان و

مسئوالن ویمهای آنها شود ،مقاومت نموده و از آن جلوگیری به عمل آورند؛
و) اطمینان از این که مسابقهدهندگان و مسئوالن رسمی در همه وقت با احترام کامل و مقتضی با ومام
مسابقهدهندگان ،مقاما رسمی و دیگر عوامل مرو

با فعالیتهای ورزشی رفتار میکنند

 -3-3سهمیهی تیمها  -مسابقهدهندگان و مقامات رسمی
 -3-3-1مسابقهدهندگان :سهمیه مسابقهدهندگان ویمها با ووجه به نو مسابقه (یعنی جام جهانی ،قهرمانی جهان و
غیره) معین میشود
 -3-3-۲مقاما رسمی :هر نهاد یا فدراسیون ملی اجازه دارد حداکثر  5نفر از مسئوالن رسمی ویم که اجازهی ورود به
فضای مسابقه دارند را ث تنام کند نام این مقاما باید در فرم وقاضا و برای یکی از وظایف زیر ث ت شود:
الف) یک ( )1نفر مدیر ویم؛
ب) دو ( )۲نفر مربی؛
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ج) دو ( )۲نفر از پنشکان یا کمک پنشکان واجدالشرای ؛
اجازه ورود و خروج مسئوالن ویمها به قرنطینه وحت همان شرای حاکم به مسابقهدهندگان انجامپ یر است ونها وحت
شرای استثنایی و با مجوز ویژهی رئیس هیئت داوری هر مسئول ویم (شامل کادر پنشکی) ،اجازهی نندیک شدن و یا
گفتگو با هر یک از مسابقهدهندگان را در حالی که وی در منطقهی قرنطینه یا مسابقه است دارد سرپیچی از این قانون
منجر به محروم شدن فوری مسابقهدهنده از مسابقه میشود
مسئوالن ویمها اجازه ندارند در زمان مشاهدهی رسمی مسیر ووس مسابقهدهندگان در منطقه صعود ،آنها را همراهی
کنند مسئوالن ویمها (از جمله مسابقهدهندگانی که در آن مرحله شرکت نمیکنند) به هیچ وجه اجازه ندارند در طی
زمان رسمی مشاهده مسیر با مسابقهدهنده(ای که در آن مرحله شرکت میکند) ارو اط برقرار کنند سرپیچی از این
قانون منجر به محروم شدن فوری مسابقهدهنده میشود
 -3-4هزینهها
 -3-4-1ورزشکار مسئول پرداخت هنینهی ورودی در روز ق ل از مسابقه است
 -3-4-۲هنینهی اعتراض :هنینهی اعتراض وحت قوانین ویژه اعتراضا کمیته  UI AAاست هیچ اعتراضی وا زمانی که
هنینهی مربوط به آن دریافت نشود ،ن اید ث ت شود
 -3-4-3مینان هنینههای قابل پرداخت به کمیتهی  UI AAبرای همهی فعالیتها به طور سالیانه ووس

کمیتهی UI AA

وعیین میشود
 -3-5پوشاک و تجهیزات تیمها
 -3-5-1پوشاک و وجهینا

ویمها :ومام پوشاک و وجهینا

حاکم بر پوشاک و وجهینا

مورد استفادهی مسابقهدهندگان باید با قوانین UI AA

مطابقت داشته باشد سرپیچی از این قوانین منجر به محرومیت از مسابقه

میشود
 -3-5-۲ل اس ویم :مسابقهدهندگان و مسئوالن ویمها میووانند ل اس مشخص ویم را بپوشند
 -3-5-3وجهینا
ووس

و پوشاک مسابقهدهندگان :همهی وجهینا ایمنی به جن و رها و  Cramponهای مورد استفاده

مسابقهدهنده در مسابقه باید مطابق با استانداردهای  UI AAیا  ENباشد؛ مگر در صوروی که ووس

کمیتهی  UI AAیا وحت شرای
مسابقهدهندگان که ووس

خاص ووس

رئیس هیئت داوری معین شده باشد به غیر از جلیقهی

نهاد/فدراسیون/برگنارکننده ملی وهیه میشود ،هر مسابقهدهنده در استفاده از

کفشهای صعود Crampon ،و و رهای یخنوردی (متناس

با  )I CE BOXو ل اسهای مورد عالقهی خود هنگام

والش بر روی مسیر در صور وطابق با قوانین زیر آزاد است:
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الف)حداقل وجهینا
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مورد نیاز :الف)  Harnessصعود مورد وأیید  ،UIAAکاله مورد وأیید  ،UIAAیک ست Crampon

که با  ICE BOXمتناس

است و  ۲و ر یخ بدون وسمه دست که با  ICE BOXمتناس

است ،دستکشها و ل اسی که

بدن ورزشکار را میپوشاند (غیر از شور )
ب) جلیقهی مسابقه :که ووس

برگنارکننده وهیه میشود این جلیقه که هر مسابقهدهنده ملنم به پوشیدن آن است

ن اید بریده شود یا وغییر دیگری در آن ایجاد شود و شمارهی رسمی مسابقهدهنده باید بر پشت آن نص شود
 -3-5-4سرپیچی از این قوانین منجر به محروم شدن از مسابقه میشود
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 -4قوانین مسابقات
 -4-1قوانین عمومی
 -4-1-1دیواره
 -4-1-1-1ومام سطح دیواره به غیر از مناطقی که به طور واضح مشخصشده ،برای استفاده مجاز است این نواحی و
خطوط مرزی که با رن

قرمن به طور واضح قابل شناسایی است و امتداد آنها ،ن اید با هیچ بخش از بدن

ورزشکار یا ابنار وی وماس پیدا کند
 -4-1-1-۲هیچ یک از ل ههای کناری ،ل ههای پنل (صفحههای اوصال) یا ل ههای باالیی دیواره ن اید برای صعود
استفاده شود
 -4-1-1-3در صور

لنوم برای اینکه یک مسیر از مسیر دیگر جدا شود عالمتگ اری مورد استفاده باید کامالً به

صور پیوسته و قابلوشخیص صور پ یرد
 -4-1-1-4نقطه شرو برای آغاز والش ،نقطهی پایان و نواحی روی مسیر باید به طور آشکار با رن های آبی مشخص
شود
 -4-1-۲نو مسابقه
 -4-1-۲-1وعاریف
الف) مسابقا  - Leadسختی :این مسابقا بدین صور وعریف میشود که مسابقهدهندگان  Leadبا حمایت از
پایین صعود میکنند و  Quickdrawها به صور متوالی مطابق با قوانین انداخته میشود؛ و اروفا به دست آمده
(یا در مورد  Traverseو سقف ،طوالنیورین فاصله طی شده در راستای خ سیر مسیر) رو هی مسابقهدهنده را در
آن مرحله از مسابقه مشخص میکند
ب) مسابقا سرعت :این مسابقا بدین صور وعریف میشود که مسابقهدهندگان به صور  ،Top-ropeبر روی
مسیر والش میکنند زمانی که مسابقهدهنده ،مسیر را به اومام میرساند ،رو ه او را در هر مرحله از مسابقه مشخص
میکند
ج) مسابقا

سختی  :Bouldering -این مسابقا

بدین صور

وعریف میشود که مسابقه شامل وعدادی مسیر

جداگانهی فنی است مسابقهدهندگان میووانند بر روی هر مسیر چندین والش انجام دهند هر والش باید از روی
زمین شرو شود دربارهی موارد ایمنی هر مسیر باید گفت که صعود به وسیلهی حمایت (از باال یا از پایین) یا بدون

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كارگروه مسابقات و لیگ

حمایت انجام میشود مجمو وعداد امتیازاوی که مسابقهدهنده کس

قوانین 201۸

21

میکند رو هی او را در هر مرحله از مسابقه

مشخص میکند
 -4-1-۲-۲مسابقا  Leadو  Boulderingممکن است شامل مسیرهایی باشد که به صور زیر صعود میشود:
الف)  :On-sightوالش بعد از زمان مجاز مشاهدهی مسیر صور میگیرد؛
ب) بعد از نمایش مسیر ووس پیشرو مجاز
 -4-1-۲-3مسابقا سرعت شامل مسیرهایی است که بعد از نمایش مسیرها ووس پیشرو مجاز ،صعود میشوند
 -4-1-۲-4مسابقا بینالمللی شامل گرایشهای سختی ،سرعت و  Boulderingبه صور مجنا است الزم نیست وا
در همهی مسابقا بینالمللی ومام گرایشها برگنار شود
 -4-1-3ایمنی
 -4-1-3-1موضوعا مربوط به ایمنی با ووجه به قسمت  ، ۲,5اقدام میگردد
 -4-1-4ث تنام و قرنطینه
 -4-1-4-1ومام مسابقهدهندگان واجد شرای برای شرکت در هر یک از مراحل مسابقه باید ق ل از زمان مشخصشده
ووس رئیس هیئت داوری و منتشر/اعالنشده ووس برگنارکنندهی مسابقا ث تنام کرده و وارد منطقهی
قرنطینه شوند مطلع شدن کامل مسابقهدهنده از جنئیا مربوط به مسابقه ،بر عهدهی مدیر ویم است
 -4-1-4-۲فق افرادی که در زیر مشخص شدهاند اجازهی ورود به قرنطینه را دارند:
الف) مسئوالن کمیتهی UIAA

ب) مسئوالن رسمی فدراسیون/نهاد ملی برگنارکننده
ج) مسابقهدهندگان واجدالشرای شرکت در آن مرحله از مسابقه
د) مسئوالن رسمی ویمها
ه) سایر افرادی که مجوز ویژهی رئیس هیئت داوری را دارند هنگام حضور این افراد در قرنطینه باید ووس یک مسئول
رسمی به من ور اطمینان از حفظ امنیت منطقهی قرنطینه و جلوگیری از بر هم زدن حواس و ایجاد مناحمت برای هر
یک از مسابقهدهندگان ،همراهی شوند
 -4-1-4-3حداقل باید  ۲سری از گیرههای مشابه برای مسابقه فراهم باشد یکی از این سریها باید در قرنطینه به
من ور رویت مسابقهدهندگان در منطقهی قرنطینه نگهداری شود و در صور بروز حادثهی فنی (شکستن
گیره) آنها باید به عنوان گیرههای جایگنین استفاده شوند
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 -4-1-5مشاهدهی مسیر و ومرین
 -4-1-5-1زمان مشاهده :به جن موارد مشخصشدهی دیگری که در قوانین حاکم بر مسابقا

 ،Leadسرعت و

 Boulderingآمده است ،مسابقهدهندگانی که برای حضور در مرحلهی مشخصی از مسابقه ث تنام کردهاند،
زمانی را برای مشاهده و بررسی مسیرها در اختیاردارند مسئوالن ویمها اجازه ندارند وا مسابقهدهندگان را در
طول مد

مشاهدهی مسیر همراهی کنند وا وقتی که مسابقهدهندگان در منطقهی مشاهدهی مسیر قرار

دارند ،باید قوانین حاکم بر منطقهی قرنطینه را رعایت کنند
 -4-1-5-۲زمان مشاهدهی مسیر ووس رئیس هیئت داوری با مشور سرطراح بینالمللی وعیین میشود
 -4-1-5-3مسابقهدهندگان باید در زمان مشاهدهی مسیر در منطقهی مشاهدهی مسیر بمانند آنها اجازه باال رفتن از
دیواره یا ایستادن بر روی هیچگونه وجهینا و وسایلی را ندارند مسابقهدهندگان به هیچوجه ن اید با افراد
بیرون از منطقهی مشاهده ارو اطی برقرار کنند آنها ونها میووانند سواال خود را از داور ردهبند یا رئیس
هیئت داوری بپرسند
 -4-1-5-4در طول مد

زمان مشاهده مسیر ،مسابقهدهندگان میووانند برای دیدن مسیر از دوربینهای چشمی

استفاده نموده و یادداشت یا طرح دستنویس وهیه نمایند استفاده از دیگر وجهینا مشاهده و ث تکننده
مجاز نیست مسابقهدهندگان اجازه دارند گیرههای ابتدایی مسیر را بدون جدا شدن پاهایشان از زمین لمس
کنند این وظیفهی مسابقهدهندگان است که با در ن ر گرفتن همهی دستورا و قوانین از ومامی اطالعا
مربوط به مسیر آگاهی کامل پیدا کنند
 -4-1-5-5مسابقهدهندگان ن اید هیچ اطالعاوی به جن آنچه که در طی مد رسمی مشاهده به دست میآورد داشته
باشند
 -4-1-5-۶پس از پایان مد زمان مشاهده ،مسابقهدهندگان باید فوراً به منطقهی قرنطینه بازگردند
هر گونه وأخیر بیمورد در انجام این کار منجر به صدور کار

زرد میشود؛ هر وأخیر بیش از حد مطابق بخش ۶

(روشهای انض اطی در طول مسابقه) باعث اخراج فوری میگردد
 -4-1-5-7مسیرهای ومرینی :در مواردی که ومرین پیش از مسابقه روی مسیرها ،بخشی از مسابقه است ،رئیس هیئت
داوری با مشور

پیشرو بینالمللی ،برنامه زمانی ،شیوه و طول مد

ومرین مسابقهدهندگان را وعیین

میکند
 -4-1-۶آمادگی ق ل از صعود
 -4-1-۶-1در هنگام دریافت فرمان رسمی ورک قرنطینه و حرکت به سمت منطقهی وراننیت ،ن اید هیچ فردی به جن
مقاما رسمی مجاز مسابقهدهندگان را همراهی کنند
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 -4-1-۶-۲با ورود به منطقهی وراننیت ،هر رقابتکننده باید  Cramponهای خود را به پا کند ،طناب را با گرهی مورد
وأیید به خود متصل کند و همهی آمادگیهای نهایی برای والش روی مسیر را انجام دهند
 -4-1-۶-3ومامی وجهینا و گرههای مورد استفاده باید از لحاظ ایمنی و نین مطابقت آنها با قوانین  ،UIAAق ل از
صدور اجازهی والش بر روی مسیر ووس یک مسئول رسمی بازرسی و وأیید شود
گرهی مورد وأیید گرهی « »figure of eightبه همراه گرهی  stopperاست
هر مسابقهدهنده شخصاً مسئول وجهینا

و پوشاکی است که قصد استفاده از آن را در طول مد

والشش بر روی

مسیر دارد
استفاده از وجهینا  ،گرهها و/یا پوشاک وأییدنشده و هر وغییر وأییدنشده در جلیقهی صعود یا عدم رعایت قوانین
و لیغاوی یا وجاوز از بخشی از قوانین  ،UIAAمسابقهدهنده را مشمول اخراج فوری مینماید وحت هیچ شرایطی
مسابقهدهندگانی که منطقهی قرنطینه را به قصد حضور در منطقهی وراننیت ورک کردهاند ،اجازهی بازگشت به
قرنطینه را ندارند
 -4-1-۶-4هر یک از مسابقهدهندگان باید آمادگی ورک منطقهی وراننیت و ورود به منطقهی مسابقه را بالفاصله پس
از صدور دستور آن را داشته باشند هر گونه وأخیر بیمورد در انجام این کار ،منجر به صدور کار

زرد

میشود مطابق بخش ( ۶روند انض اط در مسابقه) وأخیر بیش از حد میوواند موج اخراج فوری شود
 -4-1-7نگهداری دیواره
 -4-1-7-1سرطراح باید از حضور یک ویم نگهداری کارآزموده و مت حر در طول برگناری هر یک از مراحل مسابقه
اطمینان پیدا کند وا در صور دستور داور ردهبند با روشی ایمن و موثر هر گونه مرمّت الزم بر روی دیواره را
انجام دهند روشهای ایمنی باید دقیقاً رعایت شود رئیس هیئت داوری میوواند هر شخصی را که در
منطقهی مسابقه روشهای ایمنی را رعایت نمینماید اخراج کند
 -4-1-7-۲وعمیر گیرهها :بنا به دستور داور ردهبند ،سرطراح باید سریعاً وعمیرا را انجام دهد پس از اومام وعمیرا ،
پیشرو بینالمللی به بررسی وعمیرا انجام شده میپردازد و باید سود یا زیان ناعادالنهی ناشی از وعمیرا
برای شرکتکننده بعدی را به رئیس هیئت داوری اطال دهد ن ر رئیس هیئت داوری م نی بر ادامه ،ووقف
و یا شرو مجدد آن مرحله از مسابقه ،وصمیم نهایی ولقی میشود و هیچ اعتراضی در ارو اط با این وصمیم
پ یرفته نمیشود
 -4-1-7-3ومین کردن گیره و دیواره :زمان و روش ومین کردن گیرهها و دیوارهها باید ووس داور ردهبند (با مشور
پیشرو بینالملل) ق ل از شرو هر مرحله از مسابقه وصمیمگیری شود که باید در جلسهی فنی ق ل از
مشاهدهی مسیر به اطال مسابقهدهندگان برسد
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 -4-1-7-4ومین کردن دیواره (یخ/صخره) :شکستن یخ حادثهی فنی نیست در مواقعی که رئیس هیئت داوری از
ناحیهی صخره و یخهای شکستهشده احساس خطر کند ،میوواند دستور ومین کردن آن منطقه را صادر کند
 -4-1-۸حادثهی فنی
 -4-1-۸-1یک حادثهی فنی به صور زیر وعریف میشود:
الف) طناب سفت که به مسابقهدهنده کمک میکند یا مانع حرکت او میشود؛
ب) گیرهای که شکسته و یا شل شده باشد؛
ج) قرار گرفتن کارابین و  Quickdrawدر وضعیت نامناس ؛
د) یخ شکسته شده حادثهی فنی ولقی نمیشود؛
ه) هر اوفاق دیگری که نتیجهی عمل شخص مسابقهدهنده ن وده و باعث زیان یا سود غیرمنصفانه برای او شود
 -4-1-۸-۲حمایتچی همیشه باید مقدار مناس ی اضافه طناب ایجاد کند هر گونه کشش در طناب ممکن است به
عنوان کمک خارجی یا مانعی در حرکت صعودکننده ولقی شود که داور ردهبند باید آن را حادثهی فنی اعالم
کند
 -4-1-۸-3در هنگام بروز حادثهی فنی:
الف) چنانچه حادثهی فنی ووس داور ردهبند مشخص شود:
 )1اگر رقابتکننده هنوز در وضعیت قانونی قرار دارد ،میوواند ادامه صعود را انتخاب کرده یا حادثهی فنی را
بپ یرد اگر مسابقهدهنده ادامه والش را انتخاب نمود ،هیچ درخواست بعدی مربوط به آن حادثهی فنی
پ یرفته نمیشود
 )۲اگر رقابتکننده به علت حادثهی فنی در وضعیت قانونی قرار ندارد ،داور ردهبند باید فوراً وصمیمی درباره اعالم
حادثهی فنی و در نتیجه ووقف والش مسابقهدهندهی بر روی مسیر (اجازه والش مجدد مسابقهدهنده مطابق
قوانین حاکم بر حوادث فنی) یا اجازهی ادامهی والشش بر روی مسیر ،اوخاذ کند اگر مسابقهدهنده ادامه دادن
مسیر را ق ول کرد هیچ اعتراض بعدی نس ت به حادثهی فنی مربوطه پ یرفته نیست
ب) چنانچه حادثهی فنی ووس یک مسابقهدهنده اعالم شود:
 )1در صوروی که مسابقهدهنده در حال صعود است ،باید نو حادثهی فنی را مشخص کند و با موافقت داور ردهبند
میوواند به صعود خود ادامه داده یا آن را متوقف کند اگر مسابقهدهنده به علت حادثهی فنی در وضعیت قانونی قرار
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ندارد ،داور ردهبند باید فوراً وصمیمی اوخاذ کند و این وصمیم نهایی است اگر مسابقهدهنده ادامه صعود را انتخاب کند
هیچ اعتراض بعدی نس ت به حادثهی فنی پ یرفته نخواهد شد
 )۲اگر مسابقهدهندهای صعود کند ،سپس ادعا کند که سقوط او به علت حادثهی فنی بوده است ،باید فوراً
مسابقهدهنده را به منطقهی قرنطینه ویژهای همراهی کرده و منت ر نتیجهی بررسی ادعای حادثهی فنی بماند
سرطراح باید فوراً ادعای حادثهی فنی را بررسی (و در صور

لنوم محل حادثهی فنی را اصالح) کند و به پیشرو

بینالملل ،داور ردهبند و رئیس هیئت داوری گنارش دهد وصمیم رئیس هیئت داوری (گرفتن امتیاز حادثهی فنی و
استفادهی نادرست از گیرهها ووس

مسابقهدهنده) نهایی است و هیچ اعتراض بعدی در مورد حادثهی فنی پ یرفته

نخواهد شد
ج) در ومام لح ا

حادثهی فنی ،رقابتکنندهی مشمول حادثهی فنی وأییدشده ،باید در یک منطقهی قرنطینه

جداگانه باشد که در این مد مسابقهدهنده اجازه ندارد با هیچ شخصی به جن مسئوالن  UIAAو مسئوالن برگنارکننده
ارو اطی داشته باشد ق ل از ورود به محوطهی قرنطینهی جداگانه ،مسابقهدهنده باید فوراً وصمیم بگیرد که آیا والش
خود را بالفاصله پس از وقو حادثهی فنی میخواهد آغاز کند یا این که ورجیح میدهد به استراحت بپردازد باید به
مسابقهدهنده اجازه داده شود که حداقل  ۲۰دقیقه بین والشهایش استراحت کند ال ته این رئیس هیئت داوری است
که از قدر وصمیمگیری نس ت به زمان دقیق شرو والش آن مسابقهدهنده برخوردار است
د) پس از پایان والش مسابقهدهنده بر روی مسیر بهترین نتیجهی وی من ور میگردد
 -4-1-9ردهبندی پس از هر مرحله
 -4-1-9-1ردهبندی پس از هر مرحلهی مسابقه  ،Leadسرعت یا  Boulderingط ق قوانین حاکم بر آن گرایش
مسابقه ،وعیین میگردد
 -4-1-1۰خاومهی والش بر روی مسیر
 -4-1-1۰-1والش مسابقهدهندهی بر روی مسیر ،مطابق با قوانین حاکم بر آن گرایش از مسابقه ،خاومه یابد
 -4-1-1۰-۲مسابقهدهنده اجازه دارد در حین والشش بر روی مسیر ،مادامی که از قوانین حاکم بر خاومهی والش بر
روی مسیر وجاوز نکند ،رو به پایین حرکت کند
 -4-2قوانین مسابقات  - Leadسختی
 -4-۲-1مقدمه
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 -4-۲-1-1این قوانین باید در پیوستگی با قوانین عمومی کمیتهی  UIAAحاکم بر مسابقا

بینالمللی یخنوردی

خوانده شود
 -4-۲-1-۲ومامی مسیرهای مسابقهی سختی باید به صور  Leadصعود شود و مسابقهدهنده از پایین حمایت شود
 -4-۲-1-3یک مسیر زمانی کامل و موفقیتآمین ولقی میشود که مطابق با قوانین و مقررا

حاکم بر مسابقا

سختی ،صعود شود مسابقهدهنده باید طناب را به شکل صحیحی به داخل کارابین آخرین Quickdraw

انداخته شود و هر دو و ر یخ خود را در نقطهی پایانی بگ ارد
 -4-۲-۲وعداد مسابقهدهندگان و وروی شرو
 -4-۲-۲-1به غیر از جاهایی که به طور ویژه مشخصشده (برای مثال :مسابقا جام جهانی) ،در مراحل یک مسابقه
(به جن نهایی و فوق نهایی) که بر روی یک مسیر برگنار میشود ،وروی

شرو این مراحل به صور

قرعهکشی بین مسابقهدهندگان مشخص میشود
 -4-۲-۲-۲در مراحل یک مسابقه (به جن نهایی و فوق نهایی) که بر روی دو یا چند مسیر جداگانه برگنار میشود،
مسابقهدهندگان باید به طریق زیر بین مسیرها وقسیم شوند:
الف) در مرحلهی اول مسابقه که بر روی دو یا چند مسیر با درجهی سختی یکسان برگنار میشود ،مسابقهدهندگان به
روش قرعهکشی روی مسیرها قرار میگیرند؛
ب) مراحل بعدی که روی دو یا چند مسیر با درجه سختی یکسان برگنار میشوند؛ برای مثال وروی ردهبندی ق لی به
صور  4،3،۲،1و غیره است که باید بر روی مسیرهای  Aو  Bبه این طریق که  1و  3روی مسیر  Aو نفر  ۲و  4روی
مسیر  Bو بقیه هم به همین صور

قرار بگیرند در پایان این گروهبندی وروی

شرو به وسیله قرعهکشی معین

میشود
ج) مرحلهی نهایی :وروی شرو باید به وروی عکس ردهبندی مرحلهی نیمهنهایی صور پ یرد در حالتی که با ووجه
به بازگشت به عق  ،مسابقهدهندگانی دارای رو ه یکسان بودند ،رو ه بین آنها وقسیمشده و وروی

شرو برای آن

رو هی مشترک به شیوهی قرعهکشی وعیین میشود
د) فوق نهایی :وروی شرو مرحلهی فوق نهایی به همان صور مرحلهی نهایی مسابقه است
 -4-۲-3مشاهدهی مسیر
 -4-۲-3-1ط ق قوانین عمومی ،مسابقهدهندگان (به صور گروهی) اجازه دارند مسیر  On-sightی که باید بر روی
آن والش کنند را مشاهده نمایند
 -4-۲-3-۲در مورد فوق نهایی ،رئیس هیئت داوری میوواند اجازهی مشاهدهی مسیر را ندهد
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 -4-۲-4شیوهی صعود
 -4-۲-4-1برای هر مسیر باید مد زمانی که هر مسابقهدهنده میوواند بر روی مسیر والش کند از ق ل مشخص شود
 -4-۲-4-۲هر والش مسابقهدهنده زمانی آغاز میشود که یک و ر یخ او منطقه شرو را ورک کرده باشد
 -4-۲-4-3مسابقهدهنده در هر لح ه از زمان والشش بر روی مسیر ،میوواند زمان باقیمانده را از داور ردهبند سؤال
کند و داور ردهبند باید فوراً زمان باقیمانده را به اطال مسابقهدهنده برساند هنگامی که زمان صعود به پایان
برسد داور ردهبند باید مسابقهدهنده را متوقف کند و دستور روند سنجش را صادر کند مسابقهدهندهای که
از دستور ووقف داور ردهبند سرپیچی کند مشمول شیوههای انض اطی در بخش ( ۶آییننامههای انض اطی
مسابقا ) خواهد شد
 -4-۲-4-4هنگام والش بر روی مسیر:
الف) مسابقهدهنده باید طناب را در کارابینQuickdraw/ها به صور

متوالی بیندازد آخرین وضعیت قانونی برای

انداختن طناب ،موقعیتی است که مسابقهدهنده از آخرین گیره یا منطقه گرفتهشده بدون حرکت به عق

(بدون

جابهجایی هر دو و ر یخ) بتواند طناب را بیندازد هر گونه وخطی از این قانون منجر به اعالم خاومهی والش
مسابقهدهنده شده و سنجش با ووجه به بند  5-۲صور

میپ یرد هر گونه سرپیچی از دستور داور ردهبند،

مسابقهدهنده را مشمول آییننامهی انض اطی بخش ( ۶آییننامهی انض اطی مسابقا ) خواهد کرد
ب) یک مسابقهدهنده میوواند در هر نقطه از صعودش بر روی مسیر مادامی که از بند  4-۲-4-4الف) وخطی نکند یا
به زمین بازنگردد ،رو به پایین حرکت کند
ج) زمانی که مسابقهدهنده مطابق بند-۲-4-5الف) فوقال کر طناب را به داخل کارابین بیندازد اما خطای فنی رخ داده
باشد ،مسابقهدهنده اجازه دارد کارابین متوالی بعدی را بیندازد و سپس (در صور لنوم با برگشتِ به عق ) کارابین
ق لی را باز کند و دوباره بیندازد در پایان باید همهی نقاط حمایت انداختهشده باشد
در مواردی که پیشروی مسابقهدهنده باعث وخطی از قوانین ایمنی میشود ،داور ردهبند میوواند دستور ووقف والش
فرد را صادر کند و بیشورین اروفا (یا فاصله طی شده) را اندازهگیری نماید
 -4-۲-5سنجش اروفا
 -4-۲-5-1ط ق بند  ۸زیر ،در صور سقوط مسابقهدهنده و یا وصمیم داور ردهبند برای ووقف وی ،دورورین نقطهای
که و ر یخ به آن رسیده است در خ
اندازهگیری میشود
 -4-۲-5-۲معیارهای سنجش:

سیر و ووالی صعود مسیر که طراح بینالملل وعیین کرده است
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الف) در یخ :آخرین  Quickdrawانداختهشده و شمارهی منطقهی مشخصشده با مرزهای آبی مالک سنجش اروفا
است (برای مثال به هفتمین منطقه از پایین و بین  Quickdrawشماره  4و شماره  5امتیاز  4,۰7وعلق میگیرد )
ب) درای وولین  :آخرین  Quickdrawانداختهشده و شمارهی گیره است (برای مثال پانندهمین گیره از پایین و بین
 Quickdrawشماره  5و شماره  ۶امتیاز  5,15را میدهد) هر گیره یا محل قرارگیری و ر یخ (فق گیرههای دست
باید من ور شود) ووس

پیشرو بینالملل ق ل از شرو هر مرحله از مسابقه یا استفادهی موثر بعدی ووس

مسابقهدهنده در طی رقابت ،مشخص میشود
ج) مناطق یا گیرههایی معت ر هستند که یا هردو و ر یخ در منطقه و یا گیره باشند و یا یکی از و ر یخها در درون
منطقه و یا گیره باشد و دیگری در منطقه یا گیره ق لی ن اشد
د) اگر مسابقهدهندهای صعود خود را با قرار دادن و ر یخها در دو منطقه یا گیرهی متفاو به پایان برساند ،در این
صور داور به وی امتیاز منطقهی پایینور اما با «مث ت  »۰/۰۰۲را خواهد داد اگر مسابقهدهنده به سمت منطقه یا
گیره جدید بپرد و و ر یخ منطقه و گیره را فق لمس کند و در آن ثابت نشود امتیاز «مث ت  »۰/۰۰1به نتیجهی او
اضافه میشود
ه) از بین مسابقهدهندگان حاضر در مرحلهی مقدماوی افرادی که در والش اول وا یک اروفا مشخص صعود کردهاند ،از
رو هی بهتری نس ت به افرادی که وا همان اروفا در والش دوم صعود کردهاند برخوردارند
 -4-۲-5-3بیشورین زمان برای صعود ووس رئیس هیئت داوری وعیین میگردد
 -4-۲-5-4نوک ابنارهای یخ ممکن است هنگامی که در یک گیره و یا موقعیت استفاده میشوند یکدیگر را لمس کنند
و یا بر روی یکدیگر قرار گیرند ،اما ابنارهای ن اید به یکدیگر یا به کرامپنها متصل شوند ابنارهای یخ فق
میووانند با دست 1و نه بازوها استفاده شوند
 -4-۲-5-5فق با دست میووان از ابنارهای یخ استفاده کرد
 -4-۲-5-۶یک داور  UIAAمیوواند مسابقهدهنده را در هر زمانی به خاطر موارد ایمنی متوقف کند
 -4-۲-5-7به زمین افتادن هر کدام از وجهینا اج اری باعث خاومهی والش فوری مسابقهدهنده میشود
 -4-۲-5-۸اگر مسابقهدهندهای ق ل از آنکه طناب را در آخرین کارابین بیندازد آخرین گیره را بگیرد ،یک کمک
مصنوعی من ور شده ،والش وی خاومه یافته و ط ق بند  4,۲,5,1امتیاز وی محاس ه میشود
 -4-۲-۶ردهبندی پس از هر مرحله
 -4-۲-۶-1پس از پایان هر مرحله از مسابقه ،مسابقهدهندگان باید مطابق بند  4,۲,5,۲ردهبندی شوند
 -4-۲-۶-۲در صور وجود رو ههای مساوی (به جن حالتهای خاصِ ذکر شده در بند  )۶-3از روش بازگشت به ق ل
 - 1مترجم :از مچ به پایین
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به من ور ومین رو ههای مساوی استفاده میشود اگر همچنان رو هّها مساوی بمانند ،روش بازگشت به ق ل
به مراحل ق لی نین سرایت میکند اگر مرحلههای ق لی بر روی دو یا چند مسیر غیر همسان برگنار شده
باشد روش بازگشت به ق ل اعمال نمیشود چنانچه رو ههای برابر همچنان باقی ماندند هر دو شرکتکننده
همرو ه اعالم خواهند شد
 -4-۲-۶-3اگر دو یا چند شرکتکننده در هر مرحلهای موفق به  Topمسیر شدند زمان صعود ،رو هی آنها را وعیین
خواهد کرد شرکتکنندهی سریعور باالور از شرکتکنندهی کندور ردهبندی خواهد شد
 -4-۲-۶-4در صوروی که نو مسابقه به صور

خاصی مشخص نشده است ،در مرحلهی مقدماوی مسابقهای که

مسابقهدهندگان بر روی دو یا چند مسیر غیرمشابه با درجه سختی یکسان وقسیمشدهاند ،برای آن
مسابقهدهندگانی که به مرحلهی بعد راه نمییابند ،ردهبندی نهایی با مجمو رو ههای به دست آمده در
مسیرهای ورکی شده محاس ه میشود
 -4-۲-۶-5اگر پس از انجام بازگشت به ق ل در مرحلهی نهایی مسابقا همچنان رو ههای مساوی برای کس

مقام

اول وجود داشته باشد؛ باید مرحلهی فوق نهایی برگنار شود اگر پس از مرحلهی فوق نهایی باز هم رو ههای
برابر وجود داشت هردو شرکتکننده برابر اعالمشده و مسابقه پایان میپ یرد
 -4-۲-7سهمیه برای هر مرحله
 -4-۲-7-1مطال

بخش  4,۲,7باید با پیوستگی با مطال

بخش  4,۲,۶مطالعه شود و یعنی باید ابتدا ردهبندی

انجامشده و سپس این بخش اعمال شود
 -4-۲-7-۲اگر وعداد شرکتکنندگانی که موفق به  Topمسیر شدهاند از سهمیهی وعداد نفرا

برای مرحلهی بعد

کمتر است ،سهمیهی ثابت باید با ورزشکارانی که باالورین رو ه را در مرحله ق ل کس کردهاند ،وکمیل شود
 -4-۲-7-3سهمیهی ثابت برای حضور مسابقهدهندگان در مراحل نیمهنهایی و نهایی به وروی  1۸و  ۸نفر است
 -4-۲-7-4مرحلههای نیمهنهایی و نهایی – سهمیهی شناور :چنانچه برای مراحل نیمهنهایی و نهایی سهمیهی ثابت
به علت رو ههای مساوی پس از بازگشت به ق ل از وعداد معین وجاوز کرد ،آن وعداد از شرکتکنندگانی که
نندیکور به سهمیهی ثابت هستند (پس از محاس هی رو هی باالیی و پایینی سهمیهی ثابت) به مرحلهی بعد
راه مییابند این در شرایطی است که وعداد نفرا در مراحل نیمهنهایی و نهایی ن اید به وروی کمتر از  15و
 ۶نفر باشد
 -4-۲-7-5اگر در مرحلهی نهایی سهمیهی ثابت به دلیل وساوی رو هی چند مسابقهدهنده پس از اعمال بازگشت به
ق ل از وعداد معین وجاوز نماید؛ پس از محاس هی وعداد راه یافتگان با و بدون در ن ر گرفتن رو ههای
مساوی ،همهی شرکتکنندگان برابر به مرحلهی نهایی راه خواهند یافت
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خاص سهمیه کمتر میوواند اعمال شود :این وصمیم باید در جلسهی فنی ق ل از شرو

مسابقه ووس رئیس هیئت داوری در مشور با مدیر مسابقه اعالم شود
 -4-۲-۸خاومهی والش بر روی مسیر
 -4-۲-۸-1والش موفقیتآمین روی یک مسیر :والش مسابقهدهندهی بر روی یک مسیر ،زمانی موفقیتآمین ولقی
خواهد شد که با بند  4,۲,۲,4باال مطابقت داشته باشد
 -4-۲-۸-۲والش ناموفق روی یک مسیر :والش مسابقهدهندهی بر روی یک مسیر ،زمانی ناموفق ولقی خواهد شد که:
الف) سقوط کند؛
ب) زمان صعودش از زمان وعیینشدهی مسیر فراور رود؛
ج) هنگام صعود از هر قسمت دیواره که ممنو اعالمشده است استفاده نماید؛
د) استفاده از ل ههای باالیی و کناری دیواره یا پنلها؛
ه) خطا درانداختن طناب به  Quickdrawط ق قوانین حاکم بر مسابقا ؛
و) پس از آغاز صعود هر یک از قسمتهای بدن یا ابنار او با زمین وماس پیدا کند؛
ز) استفاده از هرگونه کمک مصنوعی
 -4-۲-۸-3در صوروی که یک مسابقهدهنده در مرحلهی مقدماوی اولین والشش پایان یابد و اولین  Quickdrawی
بعد از  Quickdrawای که از ق ل انداخته شده است را نیانداخته باشد؛ مجاز است که والش دومش را نین
انجام دهد
زمان او متوقف نمیگردد؛ بنابراین صعودکننده باید هر دو والشش را در بازهی زمانی مجاز مسیر انجام دهد
 -4-۲-9ردهبندی هنگامی که ومامی مسابقهدهندگان در یک مرحله باید چند مسیر را صعود کنند
 -4-۲-9-1در حالتی که یک مرحله از مسابقه دارای چند مسیر بود که همهی مسابقهدهندگان باید آن را صعود
میکردند ،ردهبندی باید به این صور باشد:
أ) امتیازهای مهم:
 :TP امتیاز کل
 :R1 رو ه مسیر 1
 :R2 رو ه مسیر ۲
ب) امتیازهای محاس ه شده برای به دست آوردن رو ه:
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هر اندازه که امتیاز کل کمتر باشد ،رو ه بهتر است
ج) در حالتی که رو ههای مساوی وجود داشت ،محاس ا ق لی با در ن ر گرفتن این نکته انجام میشود که امتیاز
هر کدام از مسابقهدهندگانی که رو هی برابر بر روی یک مسیر کس

کردهاند؛ برابر با میانگین رو ه

مسابقهدهندگان مساوی در آن مسیر میباشد
د) مثالها:
مثال  5 :1نفر رو ه نخست را در مسیر اول کس کردهاند:

آنگاه رو هی  R1همهی این  5نفر به جای  1برابر  3خواهد بود
مثال  3 :۲نفر رو ه 4ام را در مسیر  ۲کس کردهاند:

آنگاه رو هی  R2همهی این  3نفر به جای  4برابر  5خواهد بود
 -4-3قوانین رقابتهای سرعت
 -4-3-1مقدمه
 -4-3-1-1این قوانین باید در پیوستگی با قوانین عمومی کمیتهی  UIAAکه بر مسابقا بینالمللی یخنوردی حاکم
است مطالعه شود
 -4-3-1-۲ومام مسیرهای مسابقا سرعت باید به صور  Top-ropeصعود شوند
 -4-3-1-3یک صعود زمانی موفقیتآمین ولقی میشود که ط ق قوانین حاکم بر مسابقا

سرعت صعود شده و

مسابقهدهنده دستگاه زمانسنج را متوقف کرده باشد
 -4-3-۲ایمنی
 -4-3-۲-1طناب  Top-ropeباید از دو نقطهی حمایتی جداگانه ع ور نماید هر یک از این نقاط حمایتی ،از یک
کارابین پیچ دار که با یک اسلین

 Quickdrawو یک کارابین  1۰ Maillon Rapideمیلیمتر که با ووجه

به دستورالعمل شرکت سازنده بستهشده است وشکیل میشود
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 -4-3-۲-۲محل قرارگیری آخرین نقطهی حمایت باید باالی دستگاه کنترل زمان و یا عالمت انتهای مسیر باشد
 -4-3-۲-3طناب صعود باید به وسیلهی  ۲کارابین پیچ یا خودقفلشونده در جهت مخالف (دهانهها مخالف یکدیگر
قرار گیرد) به  Harnessمسابقهدهنده متصل شده و همچنین طناب صعود باید به وسیلهی گرهی « figure

»of eightای که به وسیلهی گرهی  stopperیا چس ایمن شده است ،به کارابینها متصل شود
 -4-3-۲-4محل قرارگیری حمایتها باید به گونهای باشد که احیاناً باعث کمک یا مانع صعود مسابقهدهنده نشده و به
بروز خطری برای مسابقهدهنده در حین والشش بر روی مسیر منجر نشود
 -4-3-۲-5حمایت:
الف) هر طناب باید به وسیله دو حمایتچی کنترل شود؛
ب) حمایتچیان باید در مکانی در زیر دیواره قرار بگیرند وا در صور افتادن ابنار در حین مسابقه دچار حادثه نشوند
 -4-3-۲-۶ومامی وجهینا اضافی (کارابین Quickdraw ،و میخ و غیره) باید از روی مسیرها جمع شوند
 -4-3-۲-7مسیرها باید به گونهای طراحی شوند که مسابقهدهندگان با یکدیگر برخورد نداشته و موج

حواسپروی

بیش از حد یکدیگر نشوند
 -4-3-3مسیرهای مسابقا
 -4-3-3-1در صوروی که مراحل مقدماوی و مرحلهی نهایی:
الف) در یک روز برگنار شوند :مسیرهای هردو مرحله باید مشابه باشند
ب) در روزهای متفاو برگنار شوند :مسیرها میوواند کمی متفاو

باشند این مورد باید از ق ل به مسابقهدهندگان

اطال داده شود
 -4-3-3-۲اروفا در مسابقا سرعت وک مسیره بین  1۸وا  ۲5متر و مسابقا دو مسیره  1۲وا  1۸متر است
 -4-3-4زمان صعود
 -4-3-4-1زمان صعود با این روشها قابل اندازهگیری است:
الف) یک زمانسنج مکانیکی  -الکترونیکی با دقت  ۰/۰1ثانیه این زمانسنج باید قادر باشد هر خطایی را در هر والش
ث ت نماید در صور

ایجاد مشکل برای یک زمانسنج باید برای هر دو شرکتکننده (در صور

دو مسیره بودن

مسابقه) حادثهی فنی اعالم شود ن اید از زمانسنج دستی (زمانسنجهای دستی با دقت  ۰/۰۲ثانیه) برای ادامه والش
استفاده کرد
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ب) زمانسنج دستی :اگر از زمانسنج دستی استفاده میشود هر مسیر با یک داور ردهبند و دو داور کمکی که هر کدام
یک زمانسنج دارند زمانگیری شود زمان مسابقهدهنده (در صور

صعود موفقیتآمین مسیر) ووس

داور ردهبند و

پس از کسر خطاهای آشکار با میانگینگیری از زمانها ث ت میشود
 -4-3-5صعود کامل یک مسیر
 -4-3-5-1صعود موفقیتآمین :صعودی موفقیتآمین ولقی میشود که وحت قوانین بخش  4,3,1,3به پایان رسیده
باشد
 -4-3-5-۲صعود ناموفق :هنگامی صعود یک مسابقهدهنده کامل ولقی نمیشود که یکی از خطاهای زیر اوفاق بیفتد:
الف) سقوط کند؛ «سقوط» به معنی جدا شدن از دیواره(معلق شدن در هوا) برای بیش از  1ثانیه است وعیین مصداق
سقوط نس ت به وصمیم داور وعیین میشود
ب) زمان صعودش از زمان وعیینشدهی مسیر که ع ار است از  ۶۰ثانیه و یا زمانی که رئیس هیئت داوری مشخص
میکند فراور رود؛
ج) پس از آغاز صعود هر یک از قسمتهای بدن یا ابنار او با زمین وماس پیدا کند؛
د) استفاده از هرگونه کمک مصنوعی؛
ه) دومین خطای استار را در یک رویداد مروک شود؛
و) فراور رفتن از حداکثر زمان صعود مجازی که رئیس هیئت داوری وعیین کرده است
 -4-3-۶مسابقا سرعت وک مسیره
 -4-3-۶-1وعداد شرکتکنندگان و وروی شرو
 -4-3-۶-1-1اگر بیش از  1۶شرکتکننده وجود داشته باشد ،مسابقا باید در دو مرحله برگنار گردد
 -4-3-۶-1-۲وروی شرو شرکتکنندگان در مرحلهی مقدماوی بر اساس قرعهکشی خواهد بود
 -4-3-۶-1-3مرحلهی نهایی 1۶ :مسابقهدهندهی برور به مرحلهی نهایی راه پیدا میکنند وروی شرو در مرحلهی
نهایی ،عکس ردهبندی مرحلهی مقدماوی خواهد بود
 -4-3-۶-۲نمایش صعود و مشاهدهی مسیر
 -4-3-۶-۲-1مسیر باید ووس طراح و یا یک پیشرو بینالمللی صعود شود و سپس مشاهدهی مسیر صور بگیرد
 -4-3-۶-3شیوهی صعود
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 -4-3-۶-3-1با فراخوانی ووس داور ردهبند برای شرو مسیر هر شرکتکننده باید در حالت آغاز صعود قرار بگیرد
که در این صور باید حداقل یکی از پاها روی زمین باشد
 -4-3-۶-3-۲زمانی که مسابقهدهنده در موقعیت شرو قرار میگیرد ،داور ردهبند میپرسد« :آماده؟» پس از وأیید
ووس مسابقهدهنده ،داور ردهبند باید اعالم کند «حاضر» و پس از یک مکث کوواه ( 1-۲ثانیه) با عالمتی
واضح و کوواه (بین  ۰/1وا  ۰/۲ثانیه) عالمت آغاز را بدهد و یا در صور استفاده از زمانسنج دستی اعالم
کند« :رو»
 -4-3-۶-3-3پس از دستور یا عالمت شرو  ،مسابقهدهنده باید والش خود را روی مسیر آغاز کند هیچ اعتراضی
نس ت به دستور شرو مورد ق ول نخواهد بود مگر این که در هنگام سؤال «آماده؟» مسابقهدهنده به وضوح
اعالم عدم آمادگی کرده باشد
 -4-3-۶-4ردهبندی پس از هر مرحله از مسابقه
 -4-3-۶-4-1پس از هر مرحله از مسابقه ،مسابقهدهندگان باید بر اساس زمانشان ردهبندی شوند مسابقهدهنده
سریعور باالور از مسابقهدهندهی کندور قرار میگیرد
 -4-3-۶-4-۲ونها آن ورزشکارانی که موفق شدند مسیر را به وا انتها صعود کنند ،ردهبندی خواهند شد
 -4-3-۶-4-3فوق نهایی :اگر برای کس مقام اول وساوی وجود داشته باشد باید فوق نهایی برگنار گردد اگر پس از
فوقنهایی باز هم دو رو هی مساوی وجود داشته باشد ،هر دو مسابقهدهنده برابر معرفیشده و مسابقه پایان
میپ یرد
 -4-3-۶-4-4در اولین مرحله از رقابتها (مرحلهی مقدماوی) ،مسابقهدهندگان دو والش (که به وروی
دارند که با قرعهکشی مشخص میشود وروی

میباشد)

شرو والش دوم مانند والش اول است بهترین نتیجهی

والش برای مرحلهی نهایی من ور میشود
 -4-3-۶-4-5در مرحلهی نهایی هر مسابقهدهنده اجازه سه والش دارد وروی شرو والش دوم و سوم مانند والش
اول است
-4-3-۶-4-۶

به من ور وعیین رو هی فینالیستها ،ونها بهترین امتیاز مرحلهی نهایی لحاظ خواهد شد افرادی که

به مرحلهی نهایی راه پیدا نکردهاند ،بهترین رو هی مرحلهی مقدماوی آنان به من ور رو هبندی ایشان
استفاده میگردد
 -4-3-7رقابتهای سرعت دوگانه
 -4-3-7-1رقابتهای سرعت باید شامل مراحل زیر باشد:
الف) مرحلهی مقدماوی؛
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ب) مرحلهی نیمهنهایی؛
ج) مرحلهی نهایی که میوواند شامل مراحل یک چهارم نهایی و نیمهنهایی و نهایی باشد
 -4-3-7-۲مسابقا سرعت دوگانه باید دارای دو مسیر کامالً مشابه از ن ر طول ،ویژگی و سختی باشد
 -4-3-7-3وعداد شرکتکنندگان و وروی شرو و ردهبندی
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 -4-3-7-3-1هر مسابقهدهنده به واسطه مجمو زمان به دست آمده بر هردو مسیر ردهبندی میشود
 -4-3-7-3-۲مرحلهی مقدماوی :وروی

شرو با قرعهکشی مشخص میشود هر مسابقهدهندهی مسیر ( Aیا  )1را

صعود کرده و پس از صعود موفقیتآمین مسیر ( Bیا  )۲را نین صعود خواهد کرد
 -4-3-7-3-3مرحلهی مقدماوی -ردهبندی :در مرحلهی مقدماوی چنانچه مسابقهدهنده موفق به صعود مسیر اول
نشود؛ ح فشده و در آخرین جایگاه ردهبندی قرار میگیرد (بدون کس نتیجه)
 -4-3-7-3-4مرحلهی مقدماوی -ردهبندی :در مرحلهی مقدماوی چنانچه مسابقهدهندهای موفق به صعود مسیر دوم
نشود ح فشده و در آخرین جایگاه پس از افرادی که مسیرها را صعود کردهاند ،قرار میگیرد (به عنوان
نفر آخر) این فرد دارای نتیجه است و در ردهبندی قرار میگیرد
 -4-3-7-3-5مراحل نیمهنهایی و نهایی  -وعداد شرکتکنندگان:
الف) هنگامی که وعداد مسابقهدهندگان در مرحلهی مقدماوی  1۶نفر یا بیشتر باشند ،آنگاه  1۶مسابقهدهنده به
مرحلهی نیمهنهایی راه خواهند یافت و  ۸نفر به مرحلهی نهایی
ب) هنگامی که وعداد مسابقهدهندگان در مرحلهی مقدماوی کمتر از  1۶نفر باشد ،آنگاه  ۸مسابقهدهنده به مرحلهی
نهایی خواهند رفت
 -4-3-7-3-۶مرحلهی نیمهنهایی :هر مسابقهدهنده با ووجه به زمانهای به دست آورده بر روی هردو مسیر
ردهبندی خواهد شد
 -4-3-7-3-7مرحلهی نیمهنهایی :وروی شرو در مرحلهی نیمهنهایی مشابه مرحلهی مقدماوی خواهد بود
 -4-3-7-3-۸مرحلهی نیمهنهایی  -ردهبندی :اگر مسابقهدهندهای موفق به صعود کامل یکی از مسیرها نشود آنگاه
وی در آخرین جایگاه پس از کسانی که موفق به صعود کامل مسیرها شدهاند قرار میگیرد او با ووجه به
ردهبندی مرحلهی مقدماوی پس از کسانی که موفق به صعود هر دو مسیر شده است ردهبندی میشود
 -4-3-7-3-9مرحلهی نهایی :این مرحله شامل مجموعه مراحل ح فی است که مجمو

زمانهایی که

مسابقهدهندگان بر روی هردو مسیر به دست آوردهاند از اهمیت برخوردار است نتیجهی کلی بازندگان در
یک چهارم نهایی (مکانهای  5وا  )۸با ووجه به زمان صعودشان به دست خواهد آمد
 -4-3-7-3-1۰وروی

شرو در مرحلهی اول مرحلهی نهایی باید بر اساس ردهبندی نهایی مرحلهی نیمهنهایی و

مطابق با جدول زیر باشد:
طرح ۸ :مسابقهدهنده (یک چهارم نهایی ح فی)
دور اول:

 1با ۸

دور دوم:

 4با 5

دور سوم:

 ۲با 7
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 3با ۶

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

 1با 4

دور دوم:

 ۲با 3

دور نهایی ح فی از برندههای نیمهنهایی به دست میآید
دور اول:

بازندههای مرحلهی نیمهنهایی برای کس مقام 3ام و 4ام مسابقه میدهند

دور دوم:

برندههای مرحلهی نیمهنهایی برای کس مقام اول و ۲ام مسابقه میدهند

نمای مرحلهی نهایی

 -4-3-7-3-11عدم موفقیت در ومام کردن یک مسیر در مرحلهی نهایی:
الف) مراحل نهایی و نیمهنهایی :اگر مسابقهدهندهای موفق به صعود کامل هر کدام از مسیرها نشود ،ح فشده و
مسابقهدهندهی دیگر برندهی آن مرحله اعالم خواهد شد اما اگر هردو مسابقهدهنده موفق به کامل کردن هردو مسیر
نشوند آن مرحله باید بالفاصله دوباره برگنار شود
ب) برای وعیین رو ههای سوم و چهارم مسابقه ،این مرحله وا مشخص شدن برنده باید وکرار شود
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ج) مرحلهی نهایی :اگر هر دو مسابقهدهنده موفق به کامل کردن مسیر نشدند بالفاصله این مرحله برای مشخص کردن
نفر برور باید وکرار شود
د) مرحله یک چهارم نهایی :اگر هردو مسابقهدهنده سقوط کنند ،ایشان بر ط ق نتایج نیمهنهاییشان رو هبندی میشوند
و بهترین بازندهی (از ن ر زمان) هر جفت ،به عنوان رو هی چهارم نیمهنهایی قرار میگیرد
 -4-3-7-3-1۲نفرا با رو ههای برابر:
الف) مرحلهی مقدماوی :اگر در پایان مرحلهی مقدماوی به علت وساوی مسابقهدهندگان در کس
راهیابی به مرحلهی نهایی ،وعداد مسابقهدهندگان از سهمیهی ثابت بیشتر شد؛ در این صور

سهمیه آخر برای

هیچکدام به مرحلهی

نهایی راه پیدا نخواهند کرد و در جایگاههای مساوی ردهبندی خواهند شد
ب) مرحلهی نهایی :اگر در مرحلهی نهایی در مراحل نیمهنهایی و نهایی دو شرکتکننده برابر شدند برای وعیین برنده
باید یک مرحله اضافی بین دو مسابقهدهنده برابر برگنار شود
ج) مرحلهی نهایی :اگر دو مسابقهدهنده در هر مرحلهی دیگری با یکدیگر برابر شدند ،برندهی آن مرحله باید با ووجه
به نتایج آنها در دورهای ق لیِ مرحلهی نهایی یا با ووجه به نتایجشان در مرحلهی نیمهنهایی (برای اولین مرحله از
مرحلهی نهایی) وعیین شود
 -4-3-7-3-13اطالعا اولیه (ردهبندی و زمانهای هر مسابقهدهنده در هر مرحله از رقابتها) باید مستقیماً پس از
وعیین نتایج به اطال وماشاچیان و مربیان برسد:
الف) صفحههای نمایش الکتریکی (وابلو یا پرده) یا
ب) اگر(الف) موجود ن ود ،پوسترهای اطال رسانی وابلو
 -4-3-7-3-14نتایج کلی باید با زمانهای به دست آمده ووس مسابقهدهنده در ومامی مراحل گنارش شود
 -4-3-7-4نمایش صعود و مشاهدهی مسیر
 -4-3-7-4-1مسیر  Aباید ووس

سرطراح یا یک پیشرو بینالمللی با مد

زمان صعود بیشینهی شش دقیقه

نمایش داده شود
 -4-3-7-4-۲بالفاصله بعد از  4,3,7,4,1مسیر  Bبه همان روش نمایش داده میشود
 -4-3-7-5شیوهی صعود
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 -4-3-7-5-1پس از این که داور ردهبند مسابقهدهنده را به من ور شرو والشش بر روی مسیر فراخواند،
مسابقهدهنده به حالت آمادهباش که شامل قرار گرفتن حداقل یک پا بر روی زمین است قرار بگیرد
 -4-3-7-5-۲مسابقهدهندهای که رو هی بهتری کس کرده است ،باید صعودش را بر مسیر  )1( Aآغاز کند
 -4-3-7-5-3زمانی که هردو مسابقهدهنده در موقعیت شرو قرار میگیرند ،داور ردهبند میپرسد« :آماده؟» پس از
وأیید ووس هردو مسابقهدهنده ،داور ردهبند باید اعالم کند «حاضر» و پس از یک مکث کوواه ( 1-۲ثانیه)
با عالمتی واضح و کوواه (بین  ۰/1وا  ۰/۲ثانیه) عالمت آغاز را بدهد و یا در صور استفاده از زمانسنج
دستی اعالم کند« :رو»
 -4-3-7-5-4موقعیت عالمت آغازگر باید از هردو مسابقهدهنده به یک فاصله باشد
 -4-3-7-5-5پس از دستور یا عالمت شرو  ،هر مسابقهدهنده باید والش خود را روی مسیر آغاز کند هیچ اعتراضی
نس ت به دستور شرو مورد ق ول نخواهد بود مگر اینکه در هنگام سؤال «آماده؟» مسابقهدهنده به وضوح
اعالم عدم آمادگی کرده باشد
 -4-3-7-5-۶فاصلهی زمانی بین مراحل حداقل باید  5دقیقه باشد
 -4-3-7-5-7هر مسابقهدهنده باید به وسیلهی  ۲حمایتچی و به صور دینامیک حمایت شود
 -4-3-7-5-۸حمایت باید بر روی فرد حمایتچی انجام شود و ن اید بر روی نقطهی ثابت انجام شود
 -4-4قوانین مسابقات  - Boulderingسختی
 -4-4-1مقدمه
 -4-4-1-1این قوانین باید در پیوستگی با قوانین عمومی کمیتهی  UIAAکه بر مسابقا بینالمللی یخنوردی حاکم
است مطالعه شود
 -4-4-1-۲همهی مسابقا  Boulderingباید یا به صور  Top-ropeصعود شود و یا بدون استفاده از طناب صعود
میشوند
 -4-4-1-3یک صعود زمانی موفقیتآمین ولقی میشود که ط ق قوانین حاکم بر مسابقا

بولدر صعود شده باشد و

مسابقهدهنده با هردو و ر یخ نقطه پایانی را لمس کرده باشد
 -4-4-۲وعداد شرکتکنندگان و وروی شرو
 -4-4-۲-1جن در مواردی که وروی

شرو دیگری وعیینشده باشد (برای مثال رقابتهای جام جهانی) ،در مرحلهای

از رقابتها (به جن مرحلهی نهایی و مرحلهی فوق نهایی) که بر روی یک گروه از بلدرها برگنار میشود
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(حداقل دو) وروی شرو بر اساس قرعهکشی انجام میگیرد
 -4-4-۲-۲در مراحلی که (به جن مرحلهی نهایی و فوق نهایی) مسابقا

بر روی دو یا بیشتر از دو گروه از مسیرها

برگنار میشود وروی شرو بر این اساس است
الف) اگر اولین مرحله از مسابقا بر روی دو مسیر مشابه از ن ر سختی صور بگیرد مسابقهدهندگان باید به وسیله
قرعهکشی بین این مسیرها وقسیم شوند
ب) در مراحل بعدی که بر روی دو مسیر مشابه از ن ر سختی یا بیشتر برگنار میشود مسابقهدهندگان به صور
وناوبی با ووجه به نتیجه مرحله ق ل وقسیم خواهند شد برای مثال رو ههای  3 ،۲ ،1و  4مرحلهی ق ل ،به این وروی
بین مسیرهای  Aو  Bکه نفرا  1و  3روی مسیر  Aو نفرا  ۲و  4روی مسیر  Bباشند قرار میگیرند بعد از این
وقسیمبندی وروی شرو با قرعهکشی مشخص خواهد شد
ج) مرحلهی نهایی :وروی

شرو بر اساس معکوس مرحلهی نیمهنهایی است اگر پس از بازگشت به ق ل باز هم

رو ههای برابر وجود داشته باشد بر اساس قرعهکشی بین رو ههای برور وروی شرو مشخص میشود
د) مرحلهی فوق نهایی :وروی شرو در این مرحله مطابق با مرحلهی نهایی است
 -4-4-3مشاهده مسیر
 -4-4-3-1با ووجه به قوانین عمومی مسابقهدهندگان اجازه دارند گروهی به صور دیداری ( )On-sightمسیرهایی
که بر روی آنها والش میکنند را مشاهده میکنند
 -4-4-3-۲در مرحله مرحلهی فوق نهایی رئیس هیئت داوری میوواند اجازه مشاهده مسیر را ق ل از صعود ندهد
 -4-4-4روش صعود
 -4-4-4-1برای هر مسیر باید یک زمان از پیش وعیینشده برای هر مسابقهدهنده اختصاص داده شود (زمانی جهت
بیرون آمدن از اینوله)
 -4-4-4-۲زمان صعود :ووس رئیس هیئت داوری وعیین میشود
 -4-4-4-3زمان با صدایی بلند اعالم میشود و بعد از شرو زمان مسابقهدهنده و ر یخ را از نقطه شرو برداشته و
مسابقه را آغاز میکند
 -4-4-5امتیازدهی
 -4-4-5-1با ووجه به قوانین بند  ۸در صور

سقوط شخص و یا اعالم داور ردهبند م نی بر ووقف مسابقهدهنده

باالورین نقطهای که وی قادر بوده با و ر یخ خود به آن دسترسی پیدا کند یا در صوروی که مسیر به
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شکل Traverseو یا در سقف باشد دورورین نقطهای که با و ر یخ به آن رسیده است در خ سیر مسیر و
در مسیری که پیشرو بینالملل معین کرده است امتیاز وی در ن ر گرفته میشود مالک سنجش منطقه یا
گیرهی مشخصشده است در صوروی که هر دو و ر یخ وارد منطقه یا گیرهی مشخصشده باشد و یا یکی از
و ر یخها در منطقه یا گیره و دیگری در منطقه یا گیرهی ق لی ن اشد ،آن قسمت مورد وأیید است
 -4-4-۶ردهبندی پس از هر مرحله
 -4-4-۶-1هر منطقه به همان اندازهی امتیاز انتهای مسیر دارای ارزش مطلق هنار امتیاز است
 -4-4-۶-۲ارزش موثر هر منطقه برابر است باارزش مطلق آن وقسیم بر وعداد ورزشکارانی که به آن منطقه رسیدهاند
 -4-4-۶-3نتیجه برای هر صعودکننده در هر مسیر مجمو ارزش موثر هر منطقه است
 -4-4-۶-4اگر دو ورزشکار یا بیشتر دارای امتیاز یکسان بودند وعداد والشها برای رسیدن به باالورین امتیاز
(والشیهای بعد از رسیدن به بیشورین اروفا من ور نمیشوند ) برای ردهبندی وی وعیین کننده است
مسابقهدهنده با وعداد والش کمتر در جایگاه بهتر ردهبندی میشود
 -4-4-7سهمیه برای هر مرحله
 -4-4-7-1قسمت  4,4,7باید در پیوستگی با قسمت  4,4,۶مطالعه شود بدین معنی که ابتدا باید ردهبندی انجام شود
و سپس این بخش اعمال شود
 -4-4-7-۲هنگامی که وعداد شرکتکنندگانی که موفق به  Topکردن مسیر شدهاند از سهمیه برای مرحلهی بعد
کمتر است ،برای پر کردن وعداد سهمیه به وروی بهترین ردهبندی از دیگر شرکتکنندگان استفاده میشود
 -4-4-7-3سهمیهی ثابت شرکتکنندگان راهیافته به مرحلهی نیمهنهایی و نهایی به وروی  1۸و  ۸نفر خواهد بود
 -4-4-7-4مرحلهی نیمهنهایی و نهایی-سهمیه شناور :اگر وعداد مسابقهدهندگان راهیافته به مرحلهی نیمهنهایی و
نهایی به علت رو ههای مساوی از وعداد سهمیه ،بعد از برگشت به ق ل بیشتر شود در این صور نندیکورین
وعداد شرکتکنندگان به سهمیهی ثابت (با محاس ه رو ههای باالیی و پایینی سهمیهی ثابت) به مرحلهی
بعد راه پیدا میکنند وحت این شرای که مراحل نیمهنهایی و نهایی به وروی

ن اید کمتر از  15نفر و  ۶نفر

شود
 -4-4-7-5هنگامی که وعداد شرکتکنندگان واجد شرای برای مرحلهی نهایی به علت نتیجه مساوی پس از بازگشت
به ق ل و همچنین پس از مجمو امتیازا از باال و پایین از سهمیهی ثابت بیشتر شد در این صور وعداد
شرکتکنندگان مطابق با سهمیه بیشتر به مرحلهی بعد راه مییابند
 -4-4-7-۶وحت شرای خاص سهمیه کوچکور اعمال میشود این وصمیمگیری باید در جلسه فنی و ق ل از مسابقه
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به اطال سرپرستان برسد
 -4-4-۸پایان یک والش بر روی مسیر
 -4-4-۸-1والش موفقیتآمین بر روی مسیر :والشی موفقیتآمین ولقی میشود که مسابقهدهنده با هر دو و ر یخ به
پایان مسیر رسیده باشد
 -4-4-۸-۲والش ناموفق بر روی مسیر :والش ناموفق خواهد بود اگر:
الف) سقوط
ب) در زمان مجاز صعود مسیر ،والش به پایان نرسد
ج) استفاده از هر سطح دیواره فراور از حد وعیینشدهی مسیر
د) استفاده از ل ههای کناری ،ل ههای صفحا و باالی دیواره
ه) استفاده از کمک مصنوعی (برای مثال حفرهی محل قرارگیری پیچ گیره)
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 -5رقابتهاي بینالمللی
 -5-1مسابقات جام جهانی
 -5-1-1مقدمه
 -5-1-1-1ط ق اساسنامه  UIAAمجموعه مسابقا بینالمللی جام جهانی باید هر ساله برگنار شود
 -5-1-1-۲این سازمان میوواند وا حداکثر ده ( )1۰مسابقهی جام جهانی را در یک سال به وصوی برساند
 -5-1-1-3هر یک از مسابقا جام جهانی را که  UIAAبه وصوی میرساند ،شامل هر دو دستهی زنان و مردان است
افرادی که زیر  1۶سال سن دارند مجاز به شرکت در این مسابقا نیستند
 -5-1-1-4هر مسابقه جام جهانی میوواند شامل گرایشهای سختی و یا بولدر و سرعت باشد
 -5-1-1-5مسابقا جام جهانی باید به طور معمول در پایان هفته برگنار شوند (روز شرو جمعه است) حداکثر زمان
برگناری یک مسابقه سه ( )3روز است در صور ممکن با پشتی انی برگنارکننده میووان مسابقه را در دو
( )۲روز هم برگنار کرد
 -5-1-1-۶در پایان هر مسابقه جام جهانی به برندگان زن و مرد نشان پیروزی اهدا میشود
 -5-1-1-7در پایان آخرین مسابقه از مجمو مسابقا سالیانه به مسابقهدهندهای (مسابقهدهندگانی) که ط ق قوانین
باالورین امتیاز را کس نمودهاند جاینه داده میشود
 -5-1-1-۸در پایان هر یک از مجموعه مسابقا

جام جهانی ،به برندهی هر دو دسته (زنان و مردان) جاینهی جام

جهانی اهدا میشود عالوهبراین به مسابقهدهندگانی که رو ههای اول وا سوم را کس

کردهاند نین جواینی

اعطا میشود
 -5-1-1-9عالوه بر آن به برندگان مسابقا ورکی شدهی سرعت/سختی جواینی اعطا میشود
 -5-1-۲رقابتهای سختی  Leadو سختی Bouldering

 -5-1-۲-1هر یک از این رقابتهای سختی  Leadو سختی  Boulderingشامل موارد زیر است:
الف) مرحلهی مقدماوی که روی یک وک (گروهی از مسیرها) ،دو یا سه مسیر همسان یا غیر همسان (گروهی از
مسیرها) انجام میگیرد در صوروی که مسیرها همسان نیستند باید از ن ر درجهی فنی یکسان و ویژگی مشابه داشته
باشند
ب) نیمهنهایی و نهایی و (در صور لنوم) مرحلهی فوق نهایی  -که بر روی یک میسر و یا گروهی از مسیرها برگنار
میشود
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ج) در صوروی که شرکتکنندگان کمتر از  1۸نفر باشند ونها مراحل نیمهنهایی و نهایی برگنار میشود
 -5-1-3سرعت
 -5-1-3-1هر یک از رقابتهای سرعت باید با ووجه به قوانین حاکم بر این نو مسابقا برگنار شود که شامل موارد
زیر است:
الف) مرحله ح فی
ب) مرحلهی نهایی
 -5-1-4امتیاز به دست آمده ووس هر شرکتکننده در مسابقا جام جهانی
 -5-1-4-1در پایان هر یک از رقابتها به مسابقهدهندگانی که در مرحلهی نیمهنهایی رو هبندی شدهاند ،در هردو
دسته زنان و مردان این امتیازا وعلق میگیرد
رتبه
اوّل
دوم
سوم
چهارم
پنجم

امتیاز
100
۸0
۶5
55
51

رتبه
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

امتیاز
47
43
40
37
34

رتبه
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم

امتیاز
31
2۸
2۶
24
22

رتبه
شانزدهم
هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بیستم

امتیاز
20
1۸
1۶
14
12

رتبه
بیستویکم
بیستودوم
بیستوسوم
بیستوچهارم
بیستوپنجم

امتیاز
10
9
۸
7
۶

رتبه
بیستوششم
بیستوهفتم
بیستوهشتم
بیستونهم
سیام

امتیاز
5
4
3
2
1

 -5-1-5محاس هی امتیازا به دست آمده
 -5-1-5-1امتیازا

دادهشده پس از هر مسابقه جام جهانی ،باید با ووجه به بند  5,1,5,۲با یکدیگر جمع شوند در

پایان هر مسابقهی جام جهانی مجمو امتیازا باید مجدداً محاس هشده و مسابقهدهندگان به وروی

ننولی

امتیازشان ردهبندی میشوند ردهبندی جام جهانی ( )WCRسختی Boulder ،و سرعت باید پس از هر
مسابقهی جام جهانی منتشر شود
 -5-1-5-۲حداکثر امتیازی که یک مسابقهدهنده برای ردهبندی جام جهانی میوواند کس کند به صور زیر محاس ه
میشود
الف) در صوروی که  9یا  1۰مسابقه برگنار شود 7 ،نتیجهی بهتر محاس ه میشود
ب) در صوروی که  ۸مسابقه برگنار شود ۶ ،نتیجهی بهتر محاس ه میشود
ج) در صوروی که  ۶یا  7مسابقه برگنار شود 5 ،نتیجهی بهتر محاس ه میشود
د) در صوروی که  5مسابقه یا کمتر برگنار شود ،همهی نتایج محاس ه میشود
 -5-1-۶امتیاز دادهشده در صور مساوی در ردهی نخست
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رو هی اول :اگر پس از آخرین مسابقهی قهرمانی جام جهانی ،دو

مقام اول با هم مساوی شدند ،به من ور برطرف نمودن این وساوی ،رو هی انفرادی

این مسابقهدهندگان در مسابقههایی که مستقیماً با یکدیگر به رقابت پرداختهاند مقایسه انجام میشود (یعنی
وعداد رو هّای بهتر کس شده در مسابقاوی که این دو مسابقهدهنده با هم مسابقه داده اند اگر پس از این کار
وساوی همچنان وجود داشت در این صور هردو شرکتکننده برابر اعالمشده و یک مقام اول مشترک اعالم
میشود
 -5-1-7ث تنام مسابقهدهندگان به وسیلهی نهادهای ملی یا فدراسیونها
 -5-1-7-1هر کشور مجاز به ث تنام مسابقهدهندگان خود در هر یک از گرایشهای یک مسابقهی مرو

در فرم

ث تنام رسمی کمیتهی  UIAAط ق سهمیه زیر است:
الف) سهمیه ویم ملی  -به جن مینبان ۸ :نفر زنان و  ۸نفر مردان
ب) سهمیه ویم ملی – مینبان 1۶ :نفر زنان و  1۶نفر مردان
سهمیه اضافی :برندهی ردهبندی ورکی ی مسابقا جام جهانی سال گ شته
 -5-1-7-۲ومامی برگههای پ یرش در مسابقا ن اید دیرور از  ۲۰روز ق ل از شرو مسابقا به  UIAAو همین طور
مینبان مسابقا وسلیم شود
 -5-1-7-3مسابقهدهندگان باید ووس

فدراسیون ملیتشان به نحوی که از محدودیتهای ملیشان وجاوز نکنند،

ث تنام شوند اگر سهمیهی ورزشکاران از سهمیهی ملیشان فراور رود ،باید مسابقهی قهرمانی ملی یا
مسابقا جام ملی برگنار شود و بهترینها باید به من ور شرکت در مسابقا جام جهانی انتخاب شوند اگر
جام ملی یا قهرمانی برگنار نشود ،سهمیهی ملی بین فدراسیونهای ملی به صور

مساوی بین

مسابقهدهندههای هر فدراسیون وقسیم میشود
 -5-1-7-4در شرایطی که فدراسیون ملی وجود ندارد ،ورزشکاران مجازند که به طور مستقیم درخواست خود را با
دفتر  UI AAدر میان بگ ارند؛ اما ن اید از سهمیهی ملیشان وجاوز کنند
 -5-1-7-5نهاد ،فدراسیون یا ویم خصوصی میوواند سهمیهی ویم خود را با اطال کمیتهی  UIAAو فدراسیون مینبان
وا ق ل از  4۸ساعت مانده به شرو مسابقا جام جهانی ،وغییر دهد در شرای

خاص ،ناظر کمیتهی UIAA

منصوبشده برای مسابقا جام جهانی ،اجازه دارد م تنی بر حسن قضاو خود ،استثناء برای این مورد قائل
شود این وصمیم ناظر کمیتهی  UIAAنهایی است
 -5-1-۸سهمیه شرکتکنندگان در هر مرحله از مسابقه
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 -5-1-۸-1مسابقا سختی  Leadو یا سختی :Boulder
الف) مسابقا آزاد :در این مسابقا هر ده ( )1۰نفر برور مسابقا
مسابقا

آزاد میووانند برای شرکت در مرحلهی مقدماوی

جام جهانی ث تنام کنند در صوروی که مسابقه بر روی دو مسیر برگنار میشود برای هر مسیر مرحلهی

مقدماوی  5نفر برور میووانند ث تنام کنند
ب) سهمیهی ثابت برای مراحل نیمهنهایی و نهایی به وروی  1۸و  ۸نفر خواهد بود
ج) سهمیه شناور  -مرحلهی نیمهنهایی و نهایی :اگر وعداد مسابقهدهندگان راهیافته به مرحلهی نیمهنهایی و نهایی به
علت رو ههای مساوی از وعداد سهمیه ،بعد از بازگشت به ق ل بیش از حد شود؛ در این صور

نندیکورین وعداد

شرکتکنندگان به سهمیهی ثابت (با محاس ه رو ههای باالیی و پایینی سهمیهی ثابت) به مرحلهی بعد راه پیدا
میکنند وحت این شرای که مراحل نیمهنهایی و نهایی به وروی ن اید کمتر از  1۶نفر و  ۶نفر شود
 -5-1-۸-۲مسابقا سرعت:
مرحلهی نهایی :این مرحله شامل  1۶نفر برور مرحلهی مقدماوی برای مسابقهی وک مسیره و  ۸نفر برور برای دو مسیره
است
 -5-2قوانین مسابقات قهرمانی جهان
 -5-۲-1مقدمه
 -5-۲-1-1ط ق اساسنامه  ،UIAAاین مسابقا باید هر دو سال یک بار سازماندهی شوند
 -5-۲-1-۲هر یک از مسابقا

قهرمانی جهان را که  UIAAبه وصوی

میرساند ،شامل هر دو دسته زنان و مردان

است افرادی که زیر  1۶سال سن دارند مجاز به شرکت در این مسابقا نیستند
 -5-۲-1-3هر مسابقه قهرمانی جهان میوواند شامل هر سه گرایش باشد
 -5-۲-1-4مسابقا

قهرمانی جهان باید در پایان هفته برگنار شوند که شامل روز جمعه هم میباشد مد

زمان

برگناری یک مسابقه سه روز است
 -5-۲-1-5به برندگان در هر دو دسته زنان و مردان در گرایشهای سختی و سرعت مدالهای طال و نقره و برنن اعطا
میشود همچنین در گرایشهای سرعت و سختی به سه نفر برور مردان و زنان نشان قهرمانی جهان اعطا
میشود
 -5-۲-1-۶سهمیهها
هرکشوری مجاز است که مسابقهدهندگان زیر را در فرم رسمی کمیتهی  UIAAث تنام نماید (در مواردی که
قابل اجرا است):
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 -5-3مسابقات قهرمانی جوانان جهان
 -5-3-1مقدمه
 -5-3-1-1ط ق اساسنامه  ،UIAAاین مسابقا باید هر سال سازماندهی شوند
 -5-3-1-۲هر یک از مسابقا

قهرمانی جوانان جهان را که  UIAAبه وصوی

میرساند ،شامل هر دو دسته زنان و

مردان است
 -5-3-1-3هر مسابقه قهرمانی جوانان جهان میوواند شامل گرایشهای سختی و سرعت باشد
 -5-3-1-4مسابقا قهرمانی جوانان جهان اصوالً در پایان هفته برگنار میشوند حداکثر زمان برگناری یک مسابقه سه
روز است در برگناری این مسابقا باید دقت شود بروز مشکال وحصیلی شرکتکنندگان به حداقل برسد
 -5-3-1-5به برندگان در هر دو دسته زنان و مردان در گرایشهای سختی و سرعت مدالهای طال و نقره و برنن اعطا
میشود همچنین در گرایشهای سرعت و سختی به سه نفر برور مردان و زنان نشان قهرمانی جوانان جهان
اعطا میشود
 -5-3-۲گروههای سنی
 -5-3-۲-1مسابقا قهرمانی جوانان جهان باید شامل هر دو رشتهی سختی و سرعت برای گروههای سنی زیر باشد:
الف) گروه اول :مسابقهدهندگانی که در این گروه سنی ث تنام میکنند باید حداقل  15سال پیش از سال برگناری
مسابقا به دنیا آمده باشند
ب) گروه دوم :مسابقهدهندگانی که در این گروه سنی ث تنام میکنند باید حداقل  1۸سال پیش از سال برگناری
مسابقا به دنیا آمده باشند
ج) گروه سوم :مسابقهدهندگانی که در این گروه سنی ث تنام میکنند باید حداقل  ۲1سال پیش از سال برگناری
مسابقا به دنیا آمده باشند؛
برگناری مسابقه برای گروه اول اج اری نیست و برگنارکننده میوواند با هماهنگی رئیس هیئت داوری وا ق ل از شرو
مسابقه ،آن را لغو کند در این شرای  ،شرکتکنندههای گروه اول میووانند در گروه دوم شرکت کنند
 -5-3-۲-۲فدراسیونهای عضو میووانند ویم ملی شامل موارد زیر را (در صور امکان) ث تنام کنند:
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الف) هر فردی که اکنون قهرمان بنرگسال/جوانان جهانی/قارهای است (که باید در ردهای که در آن قهرمان شده است
ث تنام شود)؛ و
ب) عالوه بر (الف) ،چهار ( )4مسابقهدهندهی مازاد برای هر دسته در هر گروه سنی و ردهی مسابقا
 -5-3-3سهمیهها
هرکشوری مجاز است که مسابقهدهندگان زیر را در فرم رسمی کمیتهی  UIAAث تنام نماید (در مواردی که قابل اجرا
است):
أ) سهمیهی ویم ملی -کشور غیر مینبان ۶ :زن ۶ ،مرد
ب) سهمیهی ویم ملی -کشور مینبان 1۲ :زن 1۲ ،مرد
ج) به عالوهی  3مسابقهدهندهی برور ردهبندی مسابقا جام جهانی سال ق ل
 -5-4مسابقات قهرمانی قاره
 -5-4-1مقدمه
 -5-4-1-1ط ق اساسنامه  ،UIAAاین مسابقا باید هر یک سال در میان با مسابقا قهرمانی جهان برگنار شوند
الف) مسابقا قهرمانی آسیا
ب) مسابقا قهرمانی اروپا
ج) مسابقا قهرمانی آمریکای شمالی
د) مسابقا قهرمانی اقیانوسیه
ه) مسابقا قهرمانی آمریکای جنوبی
 -5-4-1-۲ط ق اساسنامه  UIAAو بر اساس قوانین وأییدشده این کمیته ،انجمنهای قارهای برای برگناری این
مسابقا مسئولیت وام دارند که متعهد شوند مطابق با قوانین حاکم بر مسابقا بینالمللی یخنوردی برگنار
میشود ونها کشورهای عضو انجمن قارهای ،میووانند در این رقابتها شرکت کنند
 -5-4-1-3هر یک از مسابقا قهرمانی قاره را که  UIAAبه وصوی میرساند ،شامل هر دو دسته زنان و مردان است
افرادی که زیر  1۶سال سن دارند مجاز به شرکت در این مسابقا نیستند
 -5-4-1-4مسابقا

قهرمانی قاره در پایان هفته برگنار میشوند و حداکثر مد

زمان برگناری یک مسابقه سه روز

است
 -5-4-1-5به برندگان در هر دو دسته زنان و مردان در گرایشهای سختی و سرعت مدالهای طال و نقره و برنن اعطا
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 -۶آییننامههاي انضباطی
 -۶-1مقدمه
 -۶-1-1رئیس هیئت داوری درباره ومامی فعالیتها و وصمیماوی که بر برگناری مسابقه در محدوده مسابقه و مکان
ث تنام و مناطق اینوله و فراخوانی و مستقیماً منطقه مقابل دیواره و روی دیوار اثر میگ ارد اختیار وام دارد
 -۶-1-۲آئین نامههای انض اطی باید در پیوستگی با قوانین حاکم بر رقابتهای بینالمللی یخنوردی مطالعه شود
 -۶-2مسابقهدهندگان
 -۶-۲-1رئیس هیئت داوری و داور ردهبندی با ووجه به قوانین مربوط به وخلفا و با در ن ر گرفتن نو وخلفی که از
مسابقهدهنده سر زده است باید وصمیما و اقداما زیر را اوخاذ نماید:
الف) اخطار شفاهی به صور غیررسمی
ب) اخطار رسمی همراه با ابالغ کار زرد
ونها رئیس هیئت داوری اختیار دارد به وخلفا زیر رسیدگی کند
ج) صل صالحیت از شرکت در مسابقه همراه با ابالغ کار قرمن
 -۶-۲-۲اخطار کار زرد (بند  ۶,۲,1ب) میوواند در پی وخلفا از قوانین زیر صادر شود
الف) وعلل بیمورد در برگشتن به منطقهی قرنطینه در پی دستور رئیس هیئت داوری و داور ردهبند-وأخیر بیشتر نین
همین نتیجه را دارد
ب) کوواهی در شرو مسابقه بنا به دستور داور ردهبند
ج) کوواهی در اطاعت از دستورا رئیس هیئت داوری و یا داور ردهبند
د) استفاده از الفاظ زشت و زننده نس تاً غیرط یعی
ه) رفتارهای غیر ورزشی نس تاً غیرط یعی
نحوه ارائه اعتراض به این وصمیما باید با شیوه ذکرشده در بخش  7,1زیر صور پ یرد
صدور کار زرد دوم در یک فصل ،محرومیت مسابقهدهنده از مسابقه وأییدشده بعدی را در پی خواهد داشت
 -۶-۲-3اخراج بدون مجازا بعدی  -وخلفا زیر صدور کار قرمن و اخراج مسابقهدهنده بدون مجازا بعدی را در
پی خواهد داشت
الف) مشاهده مسیر از خارج از منطقه مجاز برای انجام این کار
ب) کوواهی در گنارش مجهن کردن کامل وسایل مناس در شرو مسیر
ج) استفاده از وجهینا وأیید نشده
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شماره وهیهشده ووس

برگنارکننده

مسابقا
ه) استفاده غیرمجاز از هرگونه وسایل ارو اطی در منطقهی قرنطینه و یا مناطق محدودشده دیگر
نحوه ارائه اعتراض به این وصمیما باید با شیوه ذکرشده در بخش  7-1زیر صور پ یرد:
 -۶-۲-4اخراج همراه با ارجا به کارگروه انض اطی  -وخلفا

زیر صدور کار

قرمن و اخراج مسابقهدهنده و ارجا

فوری وی به کارگروه انض اطی را در پی خواهد داشت مسابقهدهنده در مسابقه جام جهانی بعدی حق حضور
نخواهد داشت و در صوروی که چنین مسابقهای ن اشد وی در مسابقه وأییدشده بعدی حق حضور نخواهد
داشت
الف) وخلف از قوانین حاکم بر منطقهی مسابقه ،قرنطینه و منطقه فراخوانی
 )1گردآوری اطالعا مربوط به مسیری که ورزشکار باید بر روی آن والش کند ،فراور از آنچه قوانین به وی اجازه داده
است
 )۲گردآوری و یا و ادل اطالعا با دیگر ورزشکاران فراور از آنچه که قوانین اجازه داده است
 )3دخالت در کار یا آشفته نمودن حواس ورزشکاری که در حال آماده شدن برای شرو مسابقه است
 )4کوواهی در اطاعت از داوران مسابقه و یا دیگر اعضای رسمی
 )5شرکت نکردن در هر یک از مراسمها و یا رویدادهای رسمی
 )۶سرپیچی از قوانین مربوط به و لیغا بر روی پوشاک و وجهینا
ب) وخلف در خارج از فضای مسابقه اما در ان ار عمومی
 )1رفتار غیر ورزشی و یا دیگر مناحمتهای جدی در مسابقه
 )۲رفتار خشونتآمین و یا ووهین و وهدید نس ت به مقاما رسمی UIAAو مسئوالن رسمی مسابقا  ،اعضای ویمها یا
هر شخص دیگری
 -۶-۲-5در اولین اقدام پس از صدور کار زرد یا قرمن ،رئیس هیئت داوری (از طرف خود یا با مشور با داور ردهبند
مسئول در صدور کار ) باید:
الف) با وسلیم اظهارنامه کت ی به سرپرست ویم (یا در صور

نداشتن ،خود ورزشکار) با اشاره به این موضو که

اقداما انض اطی بعدی بر اساس قوانین مربوطه چه خواهد بود ،وخلف را به آنها مت کر شود
ب) همین طور وی باید یک کپی از اظهارنامه را به همراه گنارشی مشروح بر وخلف صور
دیگری برای مجازا بیشتر به کمیته  UIAAوحویل نماید

گرفته و هرگونه مدرک
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 -۶-3مسئوالن تیم
 -۶-3-1مسئوالن ویم مانند مسابقهدهندگان مورد ووجه قرارگرفته و همانند آنها برخورد خواهند شد
 -۶-4سایر اشخاص
 -۶-4-1رئیس هیئت داوری اجازه دارد هر شخصی را که مروک

وخلفی شده از محدوده مسابقه که شامل منطقه

اینوله و فراخوانی است خارج نموده و در صور لنوم ومامی فعالیتها را وا انجام این امر مهم به حالت وعلیق
نگاه دارد
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 -7روند اعتراضات مسابقات
 -7-1مقدمه
 -7-1-1ومامی اعتراضهای شفاهی و کت ی و پاسخ به این اعتراضا باید به زبان انگلیسی ارائه شود
 -7-1-۲اعتراضی پ یرفته میشود که همراه آن ،م لغ رسمی هنینهی اعتراض پرداخت شود
 -7-1-3مربی (و یا در صور ن ودن مربی ،خود ورزشکار) ممکن است به نتیجهی نهایی ورزشکار اعتراض کند این
اعتراض باید ظرف  1۰دقیقه پس از انتشار نتایج به رئیس هیئت داوری به همراه م لغ اعتراض ( 1۰۰یورو)
ارائه شود در صوروی که اعتراض قابلق ول باشد این م لغ پس داده میشود
 -7-2هیئت رسیدگی به اعتراضات
 -7-۲-1در صور

وجود اعتراضا

کت ی و یا شفاهی ،رئیس هیئت داوری باید هیئتی برای رسیدگی به اعتراضا

شامل رئیس هیئت داوری و داور ردهبندی که در قضاو

این نتیجه دخالتی نداشته است را وشکیل دهد

پاسخ اعتراض باید سریعاً اعالم شود در صوروی که اعتراض کت ی اعالمشده باشد ،رأی نین باید به صور کت ی
اعالمشده و رئیس هیئت داوری آن را به شخصی که اعتراض را رسماً اعالم کرده داده و یا اگر اعتراض مطابق
بند  7-4-۲ب زیر اعالمشده باشد ،باید سرپرست ویم و یا مسابقهدهنده از آن آگاهی یابند
 -7-۲-۲رأی صادرشده با ووجه به بند  4زیر رأی نهایی بوده و هیچ اعتراض دیگری پ یرفته نیست
 -7-3اعتراض به تصمیم مرتبط به تالش مسابقهدهنده
 -7-3-1اعتراض مطرحشده مربوط به بند ( 4قوانین عمومی) ،بند  1۰این قوانین:
الف) در صوروی که داور ردهبند رجو به فیلم ویدئویی را جهت وصمیمگیری الزم دانست ،وی باید اجازه دهد
مسابقهدهنده والش خود را به اومام رسانده و سپس وی را مطلع سازد که رأی نهایی برای وی پس از رجو به فیلم
صادر میشود
ب) پس از مشاهده فیلم ،رأی صادره ووس

داور ردهبند وصمیم نهایی خواهد بود و هیچ اعتراض دیگری پ یرفته

نیست
 -7-3-۲مسابقا سختی  -سنجش اروفا در مسابقا سختی از فیلم برای وشخیص وماین بین لمس و یا گرفته شدن
ووس داور ردهبند برای اندازهگیری اروفا و ردهبندی مسابقهدهندگان استفاده میشود
 -7-3-3فیلمهای ض شده برای مقاصد داوری
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رئیس هیئت داوری و داور

ردهبند مجاز به استفاده هستند
ب) از فیلمهای ض شده رسمی ونها برای موارد  7,3,1و  7,3,۲باال باید استفاده شود
ج) مشاهده فیلمهای ویدئویی ونها محدود است به رئیس هیئت داوری و داور ردهبند و پیشرو بینالمللی و نماینده
UIAA

 -7-4اعتراض به نتیجه منتشرشده
 -7-4-1اعتراض به رو ه یک مسابقهدهنده ،پس از اومام یک مرحله از مسابقه ن اید دیرور از  3۰دقیقه پس از انتشار
نتایج صور بگیرد اعتراض ونها باید پس از انتشار رسمی نتایج و پس از هر مرحله صور بگیرد اعتراض را
باید به صور کت ی و ووس

سرپرست ویم (در صور حاضر ن ودن) شخص مسابقهدهنده به رئیس هیئت

داوری وحویل داده شود اعتراض باید همراه با م لغ وصوی شده ووس  UI AAباشد
 -7-4-۲مسابقا سرعت:
الف) در صوروی که اعتراض به زمان مسابقهدهنده وجود دارد (در مرحلهی مقدماوی) این اعتراض باید با ووجه به بند
 7-4-1باال ارائه شود
ب) در صوروی که اعتراض در دورهای نهایی (ح فی) وجود دارد این اعتراض باید پس از اعالم نتیجه در پایان آن
مرحله از مسابقه و فوراً اعالم شود داور ردهبند سریعاً موضو را به رئیس هیئت داوری ارجا داده و مرحلهی بعدی وا
اعالم وصمیم رئیس هیئت داوری شرو نمیشود م لغی جهت اینگونه اعتراضها ن اید پرداخت شود
 -7-5شکایت به کارگروه انضباطی
 -7-5-1در صوروی که رئیس هیئت داوری وشخیص دهد وخلفی صور

گرفته باید جهت رسیدگی به کارگروه

انض اطی گنارش شود این وخلف در قال گنارش همراه با گفتگوهای رئیس هیئت داوری و سرپرست ویم و یا
مسابقهدهنده و ومامی مدارک مربوطه به کارگروه انض اطی ارجا داده شود
 -7-۶هزینه اعتراض
 -7-۶-1م لغ هنینهی اعتراضا مطابق با جدولی است که  UI AAساالنه منتشر میکند
 -7-۶-۲اگر اعتراض وأیید شد م لغ بازگردانده میشود و اگر اعتراض وارد ن اشد این م لغ پس داده نمیشود
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 -8قوانین مبارزه با دوپینگ
 -۸-1پذیرش
 UIAAیک فدراسیون بینالمللی صعودهای ورزشی است سازمانیافته ووس
م ارزه علیه دوپین

 IOCاست که یک وعهد همیشگی در

را پ یرفته است

اهداف اساسی در کنترل دوپین

 UIAAشامل موارد زیر است:

 وقویت کردن و حفظ روحیا و اخالق ورزشکاری؛ وأمین سالمت فینیکی و کمال ذهنی یخنوردان؛ اطمینان از اینکه همهی مسابقهدهندگان شانس برابر دارندکنترل دوپین

به این من ور معرفی شده است که اطمینان حاصل شود رقابتهای  UIAAبازوابی منصفانه از قدر

ورزشکاران است
 -۸-2اعمال
این دستورالعمل برای ومام مسابقاوی که وحت ن ار  UIAAسازماندهی و اجرا میشوند به کار میرود
ومام افرادی که وحت نام شرکتکننده و یا هیئت همراه به مسابقه وارد میشوند از ق یل ورزشکاران ،مربیان ،ومرین
دهندگان ،مقاما رسمی ،اعضای ویم پنشکی یا پیراپنشکی موظفند این کد را پ یرفته و رعایت نمایند
 -۸-3نهاد ذیصالح در UI AA

کمیتهی ضد دوپین

 UIAAنهاد ذیصالح مسئول برای اعمال دستورالعمل و کد جهانی م ارزه با دوپین

است

 -۸-4مواد و روشهای ممنوعه
لیست معت ر و بهروز شده مواد ممنو و روشهای ممنوعه اول ژانویه سال جاری به وسیله  WADAمنتشر میشود
 -۸-5جرائم تخلفات
به این وخلفا با ووجه به سیاست و آئین نامه و مقررا انض اطی  UIAAرسیدگی خواهد شد
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5۶

 -۸-۶نهاد ذیصالح برای اعالم تحریم و حقوق اعتراضات
هیئت محاکمه دوپین

 UIAAسازمان ذیصالح انحصاری جهت رسیدگی به وخلفا سیاست و روش دوپین

و کد جهانی م ارزه با دوپین

UIAA

است وصمیم این هیئت به دادگاه بررسی ورزش ( )CASممکن است مورد اعتراض واقع

شود سیاست و روش ضد دوپین
هر دادگاه دیگری را متعهد میشود

شایستگی انحصاری  CASرا وصدیق میکند و همین طور امتنا از اعتراض دوباره به
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5۸

 Cramponاز هر نو آن برای مسابقا سختی
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