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اول دفتر
انسااان از بدو ختقت همواره کناکاو و جسااتاوگر بوده و ایج کناکاوی منار به پیشرفت و نوآوری شااده اساات .عالقه به دااعو د و
باالرفتج و همچنیج بهره مندی از زمان و مکان و نیازهایی که در کنار ایج عالقه موجب ابداع شیوههای جدید دعود مانند سنگنوردی
گردید.رشد روزافزون ایج ورزش و جذب عالقهمندان به اناام ایج ورزش در سراسر جهان ،رقم میزند.
حضاااور و پیشرفت کمی و کیفی ورزشکاران کشاااورمان در تمامی ابعاد ،منوط به رعایت نظم و انظباط اداری و اجتماعی و همچنیج
رعایت ادول فنی و تشکیالتی و نهایتاً ایمنی ایج رشتهی مفرح و مهیج است.
نگاه به آینده ،ما را برآن میدارد تادسات از تالش و کوشاش برنداشاته و با به کارگیری تمامینیروهای بالقوهای که در ساح کشاور برای
اعتالی نام ایران میکوشاند ،در راه رشاد و شاکوفایی اساتعدادهای کمنظیری که در میان جوانان ایج مرز و بوم وجود دارد ،فعالیت خود را
دوچندان نماییم.
رقابت در ضمیر انسان نهفته است و همواره در عردههای مختتف زندگی بروز مینماید .اما آنچه که رقابت را سالم و سازنده مینماید،
قانونمداری و انسانمداری در آن است .آنجا که انسان رقابت را بدون ضوابط و مقررات عاری از جوانمردی در زندگی خود اعمال نماید،
دچار بخل و حسد گردیده و دیگر از عملکرد خود رضایتمند نخواهد بود .وجه تمایز دیواره نوردی با دیگر رشتههای کوه نوردی ،در
مسابقات وجود رقابت در ذات آن است .همیج خصتت و توجه به سامانهمند نمودن و قانونمند نمودن ایج رقابت ذاتی و هدایت منظم و
سازمانمند انرژی جوانانی که به ایج رشته روی میآورند ،از ادول خدشهناپذیری است که لزوم تدویج شیوهنامههایی ایجچنیج را
بیشازپیش نمایان میسازد.
ماموعهای را که پیش رو دارید شامل ویرایش دوم شیوهنامه برگزاری مسابقات دیواره نوردی بوده و حادل تالش جمعی بسیاری از
همکاران گرامی در کمیتههای مسابقات و لیگ ،دعودهای ورزشی و آموزش فدراسیون کوهنوردی و دعودهای ورزشی جمهوری اسالمی
ایران در طی تاریخ فعالیت ایج کمیتهها است .امید آنکه در پرتو عنایات حضرت باریتعالی و حمایت همهجانبهی تمامیمسئوالن ذیربط
و تالش تمامی دلسوزان ایج رشته ،شاهد کسب افتخارات بزرگ در سح آسیا و جهان باشیم .انشاءاهلل.

آبان 1398
تهــران

مهدی داورپور
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اهداف و خط مشی
مقدمه
در سال های اخیر بیشتریج تالش فدراسیون کوه نوردی و دعودهای ورزشی اطالع رسانی ،ترویج ،اشاعه ،توسعه همه جانبه در
تمامی عردههای کوه نوردی و دعودهای ورزشی بوده است .در ایج راه بیشتریج تالش ،وقف ایااد طراحی برنامه هایی شده است
که بتواند از پتانسیل موجود به بهتریج شکل استفاده نماید.
برگزاری مسابقات با چشم اندازی وسیع ،اهداف متعددی را مدنظر داشته است که در دورت تحقق آن ها مسیر مناسبی را برای
اناام فعالیت های آتی ایااد خواهد کرد( .انشاا)...
اهداف و خط مشی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ترویج و اشاعه فرهنگ سنگنوردی در طبیعت.
تشویق آحاد جامعه به سنگنوردی و ترغیب آنان در جهت فراگیری مهارت و تاربه.
شناساندن استعدادهای جوان و سمت و سو دادن به آن ها.
ایااد انگیزه ،شور و عالقه مندی از طریق شناساندن ابعاد مختتف ورزش سنگنوردی.
شناساندن سنگنوردی به عنوان یک ورزش سرگرم کننده مفرح ،جذاب و مهیج.
ایااد محرکی قوی و موثر در یادگیری و گذراندن مراحل آموزشی و اوقات فراغت.
هدایت و کنترل انرژی.
استفاده بهینه از امکانات ،لوازم و تاهیزات.
ایااد فردت های شغتی مناسب.
ترویج فرهنگ رقابت جوانمردانه ،سالم و سازنده مبتنی بر توسعه پایدار ورزش.
تالش درجهت ایااد روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری در آحاد جامعه بویژه جوانان.
ارتقاء آگاهیهای عمومی عالقمندان نسبت به سنگنوردی و گرایشهای وابسته.
تمرکز بر استقرار و نهادینه شدن استانداردهای مسابقات در جامعه هدف.
تمرکز بر سیاست گذاری و الگوی یکپارچه مدیریت مسابقات مبتنی بر ادل هماهنگی ،انساام و برنامه ریزی.
تعامل موثر با مراکز عتمی ،متی و بیج المتتی.
بهبود مدیریت منابع و مصارف.
بهینه سازی فضا ،زیر ساختها و تاهیزات مسابقات.
توجه بر باورهای دینی و متی.
توجه بر ادول و مبانی بهداشت فردی و محیط.
تبعیت از قوانیج جاری کشور و فدراسیون کوهنوردی و دعودهای ورزشی ج.ا.ا.
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اصول و مبانی فرهنگی ،اخالقی ،حقوقی و انضباطی
تمامی کادر مسابقات دعودهای ورزشی متزم به رعایت ادول و مبانی فرهنگی ،اخالقی ،حقوقی و انضباطی زیر هستند.
 .1اعتقاد والتزام به قوانیج جاری کشور به ویژه قوانیج و مقررات و آئیج نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با فعالیت های ورزشی.
 .2دارا بودن حسج ختق و شهرت توام با تواضع و متانت و بردباری.
 .3رعایت عدالت و انصااف در تمامی ابعاد و زمینه ها از جمته عدالت در گفتار و ساایر ابعاد فرهنگی و اجتماعی و خوشاتج داری در
کتیه امور و مسئولیت های محوله و بدور از هر گونه حب و بغض و اعمال سالیق شخصی.
 .4رعایت نظم و انتظام در امور محوله و اعتقاد به ادل مهم مسئولیت پذیری.
 .5حفظ امانت و رازداری و پایبندی به ادول مستم کرامت واالی انسانی.
 .6حضاور موثر منظم در محدوده و زمان اجرای مسائولیت مبنی بر حداک ر آمادگی عتمی و عمتی و جسامی و روحی و عدم خروج
از محدود مذکور تا انقضاء زمان مقرر.
 .7آراستگی ظاهری و بهره مندی از پوشش مناسب و حفظ بهداشت فردی ،جمعی و محیحی.
 .8رعایت تمامی نکات ایمنی و اجرای فعالیت ورزشی در فضای امج و آرام و بدور از هر گونه مخاطره و تنش و اضحراب .
 .9حضور در محل اجرای مسئولیت و اناام وظیفه فقط بنا به دعوت یا ابالغ رسمی و معتبر.
 .10تشریک مساعی و تقسیم کار و هماهنگی الزم و مستمر با کتیه مسئولیج ذیربط و سایر همکاران.
 .11رعایت ادب و حفظ احترام و اجتناب از تمسخر و به کار گیری الفاظ سخیف و نسنایده آنچه زیبنده یک انسان وارسته و یک
ایرانی معتقد ناست،برای تمامی دست اندر کاران و عوامل ورزشی اعم از ورزشکار ،تماشاچیان ،مربی ،سرپرست ،کادر داوری،
کادر طراحی ،حمایت چیان ،خدمات و پشتیبانی ،ناظر و مدیر مسابقات.
 .12آگاهی و آشنایی کادر اجرائی از موقعیت زمانی و مکانی و اشراف کامل در مورد زمان اجرای برنامه با اتکاء به احترام به سنتها
و باورهای مذهبی و متی ،آئینی و قومی.
 .13استفتده مناسب و بهینه از لوازم و تاهیزات استاندارد بدور از هر گونه افراط و تفریط و اسراف.
 .14دقت و تاکید بر اجرای حرکات ورزشی متعارف و معقول منحبق با فعالیت های ورزشی رایج فارغ از هر گونه اهمال و بیمباالتی
متکی بر رعایت احتیاط آنچنان که شایسته رفتار انسانی آینده نگر و معقول است.
 .15فراگیری و افزایش فنون ارتباط جمعی و گروهی و بهره مندی از ادول و روابط دحی و مناسب با تمامی عوامل ورزشی.
 .16پرهیز از دخالت و پرسش های غیر ضروری باالخص استعالم و کسب اطالع از چگونگی کیفیت و جرئیات از ورزشکاران،مربیان
و سرپرستان و تماشا گران حیج اجرای مسئولیت.
 .17عدم جانب داری ،تشااویق ،حمایت ،تبتیغ ،تنبیه ورزشااکاران ،مربیان ،ساارپرسااتان ،تیم ها ،عوامل اجرائی میزبان و  . . .در
مسابقات توسط ارکان اجرائی.
 .18رعایت شئونات اسالمی و عرفی و استفاده از پوشش مناسب برای تماشاچیان ،ورزشکاران ،مربیان،سرپرستان ،ناظریج و تمامی
عوامل اجرائی و دست اندرکاران مسابقات الزامی است و مسئولیت پاسخگویی نسبت به عمتکرد خارج از شرع ،عرف و قانون
به مراجع مربوطه و نمایندگان آنان از قبیل حراست توسط عوامل بر شمرده ذیربط دورت میپذیرد.
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کلیات برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی
 .1رعایت تمامی قوانیج جاری کشور برای همه عوامل و دست اندرکاران در تمامی رده های و سحوح برگزاری مسابقات الزامی است.
 .2همراه داشتج بیمه ورزشی سال جاری برای تمامی عوامل اجرایی ،ورزشکاران ،مربی و یا سرپرست الزامی است.
 .3مساابقات سانگنوردی همهسااله و محابق تقویم ورزشای فدراسایون کوه نوردی و داعودهای ورزشای جمهوری اساالمی ایران در غالب
مسابقات قهرمانی کشور ،جام فار ،مسابقات مناسبتی ،آزاد و  ...در کشور برگزار میگردد.
 .4تقویم مسابقات را در هر سال کارگروه مسابقات و لیگ ،تدویج و پس از تصویب به تمامی استانهای کشور ارسال مینماید.
 .5میزبانی مساابقات با توجه به نوع مساابقه ،اس یاسات فدراسایون و نیز شارایط مورد نیاز برگزاری ،یا برعهدة فدراسایون اسات یا در پی
اعالم درخواست استانها ،نهادها و سازمانها؛ پساز بررسی ،به نهاد متقاضی واگذار میشود.
 .6درداورتی که برگزارکننده نهادی به غیر از فدراسایون باشاد ،نهاد متقاضای می بایسات تا نسابت به اخذ تمامی ماوزهای مورد نیاز
اقدام مقتضی بهعمل آورد.
 .7رعایت شائونات اساالمی و عرفی و اساتفاده از پوشاش مناساب در تمامی مساابقات برای ورزشاکاران ،مربیان  ،سارپرساتان ،ناظریج
تماشاگران ،طراحان ،داوران ،حمایت چیان و همه عوامل برگزاری الزامی است.
 .8هماهنگیهای مربوط به امور پزشکی مانند اورژانس  ،امداد و یا تکنیسیج امور پزشکی  ،اداری و انتظامی برعهدة میزبان است.
 .9عوامل برگزاری مسابقه محابق با آخریج نتیاه بازآموزی پس از تأیید فدراسیون در مسابقه اناام وظیفه مینمایند.
 .10نحوة ثبت نام در مسابقات را فدراسیون طی بخشنامههای مربوطه اعالم مینماید.
 .11قوانیج مالی و میزان دستمزدها ،محابق اسناد مربوطه موجود است.
 .12در مواردی که نیاز به ارجاع مساائتهای به کارگروه انضااباطی وجود داردمحابق با شاایوهنامهای مربوطه اقدامات مقتضاای دااورت
میگیرد.
 .13پوشاک و پوشش شرکتکنندگان و تمامی عوامل اجرایی در همه مسابقات نباید نقضکنندة قوانیج جاری کشور باشد.
 .14تبتیغات حمایت کنندگان مالی در هنگام برگزاری مساابقات ،باید از هر نظر منحبق با اساتانداردها و ماموعه مقررات فدراسایون کوه
نوردی و داعودهای ورزشای و وزارت ورزش و جوانان باشاد .ایج موارد تمامی جزئیات تبتیغ شاامل نوع مواد مصارفی ،فناوری مورد
استفاده ،رنگهای به کار برده شده ،نوع رسانه و دیگر موارد مرتبط را شامل میشود.
 .15دیگر شایوهنامهها و آییجنامههای موجود ،بهویژه رعایت ماموعه قوانیج و مقررات کشاوری مندرج در قوانیج مربوط به ایج رشاته،
به قوت خود باقی بوده و الزماالجرا هستند.
 .16تمامی موارد تخصصی و عمومی ایج شیوه نامه بصورت مشترک در تمامی سحوح الزم االجرا است.
 .17فص ا ل ا ل خ ح ا ب ت م ا م ی م و ا ر د پ ی ش ب ی ن ی نش ا د ه ت خص ا ص ا ی ف د ر اس ا ی و ن ک و ه ن و ر د ی و د ا ع و د ه ا ی و ر زش ا ی و ع م و م ی ق و ا ن ی ج ج ا ر ی کش ا و ر
ا س ت.
 .18رعایت بهداشت فردی و محیط توسط تمامی عوامل برگزاری و دست اندرکاران مسابقات الزامی است.
 .19حفظ و نگهداری تمام اموال و مستندات ،لوازم و تاهیزات توسط تمامی دست اندرکاران مسابقات الزامی است.
 .20هر گونه تغییر در چگونگی برگزاری  ،ثبت نام  ،جاباایی  ،پذیرش  ،عدم پذیرش  ،شارکت کنندگان و عزل و نصاب کادر اجرایی و
فنی تنها با نظر مسئول کارگروه مسابقات و لیگ و تایید رئیس فدراسیون امکان پذیر است .
 .21تمامی موارد پیشبینی نشده متعاقباً در بخشنامههای رسمی اعالم میگردد.
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

ساختار اجرائی مسابقات
بهمنظور بهرهوری مناسب از امکانات و استفاده از زمان ،ساختار کتی برگزاری مسابقات سنگنوردی و دیواره نوردی در طبیعت بهدورت
زیر ،طراحی و اجرا میگردد .تدویج ساختار به منظور جتوگیری از تداخل مسئولیتها ،به بهینهسازی زمان و توان کادر اجرایی و همچنیج
باالبردن کیفیت مسابقات و نحوة مدیریت و برناآبانیزی کمک خواهد نمود.
داشتج هماهنگی و همکاری بیج تمامی ارکان مسابقات که منار به برگزاری بهتر میگردد باید مد نظر تمامی افراد حاضر در کادر قرار
گیرد.

مدیر مسابقات
ناظر فدراسیون (سرپرست فنی)
ساختار

میزبان
تدارکات ستادی و فنی ،ثبت نام و امور مالی ،کادر پزشکی و کمک های اولیه،

اجرایی

روابط عمومی ،امور فرهنگی و تبلیغات

تیم طراحی
مسابقات

تیم داوری
مسابقه دهندگان (ورزشکاران)
تماشاگران
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شرح وظایف مدیر مسابقات
تعاریف
مدیر مسـابقه :اش خصای اسات که بهمنظور اداره ،مدیریت ،ساازماندهی و هماهنگی در هر مساابقه بنابر حکم مسائول نهاد برگزاری
مسابقه ،انتخاب میگردد.
شرایط احراز مدیریت
 .1دارا بودن حداقل سج  25سال تمام ،در هنگام ددور حکم مدیریت.
 .2داشتج تاربة مدیریتی ،درایت کافی و توان تصمیمگیری به موقع و همچنیج سوابق برگزاری مسابقات.
 .3داشتج حداقل مدرک درجة  3در یکی از رشتههای مربیگری یا داشتج حکم قهرمانی ورزشی در رشتة سنگنوردی در طبیعت
و یا سوابق و پیشینه آشنایی کامل با برگزاری مسابقات.
 .4دارا بودن بیمة ورزشی سال جاری.
 .5توانایی ایااد روحی همکاری و تعاون ،خویشتج دار و داشتج نفوذ کالم به منظور افزایش کیفیت مسابقه.
 .6تستط کافی بر زبان تخصصی و عمومی غالب و موردنیاز در مسابقات.
 .7دارای حسج شهرت اخالقی و انضباطی
شرح وظایف مدیر
.1

مدیر مسااابقه ،باالتریج رکج مدیریت  ،سااازماندهی و هماهنگی هر مسااابقه بوده و مساائولیت آنچه که محابق
شیوهنامهها ،قوانیج و مقررات به وی واگذار میشود ،در تمام طول مسابقه ،برعهده اوست.

 .2رعایت کامل قوانیج جاری کشور؛
 .3اجرای دقیق شیوهنامههای برگزاری هر مسابقات و عمل به مفاد آنها؛
 .4هماهنگی الزم وکافی با تمامی عوامل برگزاری مساابقه ،بهویژه ناظر آن مساابقه و مراجع مرتبط با موضاوع ،بهمنظور تساهیل
در اجرای هرچه بهتر مسابقه؛
 .5پیگیری مکاتبات و اناام امور اداری مربوط به مسابقه؛
 .6تالش در آمادهسازی مکان برگزاری ،و تدارک و تاهیز ضروریات مورد نیاز مسابقه ،پیشاز آغاز مسابقه؛
 .7تهیة گزارش کامل ،دقیق و مکتوب از مسابقه ،طبق کاربرگ پیوست؛
 .8بررسای پیشانهادها و نقحهنظرهای دیگر عوامل برگزاری و همچنیج شارکتکنندگان و اتخاذ تصامیم بهموقع و مناساب ،منحبق
بر شرایط و وضعیت موجود؛
 .9مدیر مساابقه موظف اسات تمامی کاربرگ ها را از کادر اجرایی (ناظرفدراسایون ،رئیس هیئت داوری و سارطراح) جمع آوری
نموده و به همراه گزارش خود (حداک ر ظرف مدت 5روز) به مسئول کارگروه مسابقات و لیگ تحویل نماید.
 .10حضور حداقل یک روز پیش از آغاز مسابقه در محل برگزاری مسابقات.
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شرح وظایف ناظر (سرپرست فنی) مسابقات
تعریف
ناظر :ناظر شخصیخا ت خه مسخول ناات قیق رر قیقه یقه ررزاتت مسخار  ،ت خه کم ناظر راا رر یقنخاداق
مسول ازر ه مسار ا لقگ تل ط فدتت قلن له نلتق صعلقها تزشا ،تائقد فدتت قلن ررت مسار ا
اتررق یا هقوه ت تان(قت مسار ا ت تانا) صاقت مازرقق
ت یا رت ر
شرایط احراز نظارت
 .1کدتیل  30ا ن قت زمان ترالغ کم ؛
 .2تجررة افا قت زمقاة ملضلع ملتق ناات ؛
 .3قتشتن کدتیل  5ا ار ة میقد متالع قت زمقاة اگالتق ؛
 .4قتشتن رقیة تزشا ا جات ؛
 .5آشاایا را یلتنقن؛
 .6تلتنایا مدیریه تهبر ؛
 .7قتشتن کدتیل مدتک قتجة  3مررقگر اگالتق قت طبقعه
 .8قتتت کسن شدر تخالیا تنضباطا
شرح وظایف
 .1تعایه امل یلتنقن جات نلت
 .2ناظر فرق مست ل تز مسار رلقه رر هیة تملت فاا غقر فاا آن ،ناات قتتق
 .3ناظر مارایسخه رر تیاما یلتنقن کا رر ررزاتت ق ت ملتق ناات شخقلهنام ها میخل آن ،آزاها امل
قتشت راشد
 .4ناظر ملظف ر یا خ زلیا ر هقچیک تز علتمل تجرتیا مسخار نقسخه هییاقن ک قخاله قت تملت قت ت
طرتکا تت ندتتق
 .5ناظر مارایسه قتخیلص ظایف محلل یا قیه تعایه تیاما جلتنب تت رایاید
منا ته ر مدیر مسار  ،قتصلت نقاز؛
 .6تتتئة ن ط نارها الزم ماا ب را نلع مسار
تبصـر  :1ردیدا ت خه مدیر مسخار مصقر ت خه تا ن ط نارت تتتئ شخده تز طرف ناظر تت ر ملتق تجرت رگذتتق تبعا کاصخل
تز تجرت یا عدم تجرت ن ط نارت ناظر ،مست قیاً متلج مدیر عاملقن خلتهد رلق

 .7ناظر مارایسه قت تیاما مرتکل ررزاتت مسار  ،کضلت افا مؤثر قتشت راشد
 .8ناظر ملظف ت خه تا زاتت امل ناات رر مسخار تت طب اتررگها یقل خه ،قت یایان مسخار تدق ر
مدیر مسار تحلیل نیاید
 .9ناظر ملظف ت ه تا هاگام شر ه قت مسار  ،کم نااتتا خلق تت ر هیرته قتشت راشد
 .10ناظر ملظف ت خه رالفاصخل یا تز ندایا شخدن نتایر هر مرکل  ،ت خاما نیرت ررتر تت جده تنتنخات قت خایه
ت یا فدتت قلن ر مسول ت ترط عیلما تعالم نیاید
 .11در داورت بروز هرگونه حواد پیش بینی نشاده برای ناظر مساابقات  ،رئیس هیات داوری مسائولیت های ناظر را برعهده
می گیرد.
 .12حضور حداقل یک روز پیش از آغاز مسابقه در محل مسابقه
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شرح وظایف میزبان مسابقات
تعریف
میزبان :میزبان مساابقات در قالب هیئت اساتان ،شاهر ،ساازمان ،ارگان ،نهاد یا باشاگاه مساتعد جهت برگزاری مساابقات از مهمتریج
ارکان مساابقه بوده که باید مکان مناساب برگزاری و شارایط ساختافزاری و نرمافزاری جهت برگزاری هر چه با کیفیتتر مساابقات را
فراهم نماید.
شرایط احراز میزبانی
 .1داشااتج آگاهی کامل میزبان مسااابقات درباره نحوه برگزاری،شاارایط قانونی جهت برگزاری و تامیج فضااا مناسااب(دیواره
استاندارد،خوابگاه وغیره )........جهت برگزاری و داشتج منابع مالی مناسب با توجه به هزینه مسابقات الزامی است.
 .2ن م ا ی ن د ه ی ت ا م ا ال خ ت ی ا ر م ی ز ب ا ن م و ظ ف اس ا ت د ر ج تس ا ه ه م ا ه ن گ ی ب ر گ ز ا ر ی مس ا ا ب ق ه ک ه ق ب ل ا ز مس ا ا ب ق ه ب ر گ ز ا ر م ی گ ر د د  ،ش ا ر ک ت
ن مای د.
 .3ایج در اختیار میزبان اسات که باتوجه به امکانات خود پیش از مساابقه ،بخش برگزاری(زنان-مردان) ،مراحل مساابقه یا گرایش
مورد نظر خود را تعییج نماید.
 .4اعالم آمادگی جهت میزبانی در بهتریج شارایط هر ساال قبل از تنظیم تقویم سااالنه مساابقات فدراسایون اسات در غیر ایج
دورت مراتب حداقل  2ماه قبل از تاریخ برگزاری باید به فدراسیون اعالم گردد.
 .5دارا بودن ماوزهای مورد نیاز جهت برگزاری با همکاری فدراسیون از متزومات میزبانی است.
 .6درآمدهایی که به واساحه فدراسایون کوه نوردی و داعودهای ورزشای منار به جذب منابع و حمایتگران مالی میشاود در اختیار
فدراسیون میباشد.
شرح وظایف
 .1رعایت و اجرای کامل قوانیج جاری کشور و شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی.
 .2کتیه هماهنگی های داختی استان با نهاد ها و سازمان های ذیربط برعهده میزبان است.
 .3در موارد پیش بینی نشده توافقات فیما بیج میزبان و فدراسیون داحب است.
 .4در نظر گرفتج مسائل امنیتی ،ایمنی کامل و هماهنگی های محتی و استانی مسابقات به عهده میزبان است.
 .5معرفی افراد شایسته جهت همکاری با کادر رسمی فدراسیون به عهده میزبان است.
 .6با هدف پاییج آوردن هزینه برگزاری کادر رسمی ،مسابقات با حداقل نفرات در نظر گرفته شده لذا میزبان موظف به تامیج
افرادی تحت عنوان دستیار (مسئول دوربیج ،مسئول قرنحینه ،مسئول ترانزیت و  )...جهت کمک به کادر رسمی مسابقات است.
 .7حداقل 10روز قبل از برگزاری مساابقه باید هماهنگیهای الزم را جهت اطالع از سارطراح  ،رئیس هیئت داوری مشاخص شاده
به عمل آورد.
 . 8م ی ز ب ا ن م و ظ ف ا س ا ت ا ف ر ا د م و ر د ن ی ا ز ج ه ت ا ن ا ا م پ ذ ی ر ش و ث ب ت ن ا م مس ا ا ب ق ه د ه ن د گ ا ن ر ا ب ا ه م ا ه ن گ ی ر ئ ی س ه ی ئ ت د ا و ر ی ت ا م ی ج
ن مای د.
 .9از وظایف مهم میزبان برنامه ریزی جهت تامیج و هماهنگی ،موارد زیر است:
تدارکات ستادی و فنی ،ثبت نام و امور مالی ،کادر پزشکی و کمک های اولیه ،روابط عمومی ،امور فرهنگی و تبتیغات.
 .10پذیرایی مناسب در وعده و میان وعده ها از کادر اجرایی در قبل ،حیج مسابقات و همچنیج تأمیج خوابگاه مناسب در حد امکان
نزدیک تریج موقعیت به محل برگزاری.
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شرح وظایف زیر مجموعه های میزبان مسابقات و یا نهادبرگزاری
 -1تدارکات ستادی و فنی:
* بحور کل فراهم نمودن شارایط و وساایل و تاهیزات مورد نیاز جهت برگزاری هر چه بهتر مساابقات را در ساه بخش قبل ،حیج و
بعد از مسااابقات را به عهده دارد فراهم نمودن زیر ساااخت برگزاری مسااابقات اعم از مکان برگزاری ،دیواره ،گیره ،لوازم مربوط به
طراحی ،داوری ،خوابگاه ،جایگاه تماشاچیان ،نیروهای خدماتی ،پشتیبانی وغیره به عهده ایج ستاد است.
 -2ثبت نام و امور مالی:
* مساائولیت کنترل مدارک با توجه به مدارک مورد نیاز مندرج در اطالعیه های مربوط به هر مسااابقه و اطمینان از پذیرش تمامی
نفرات حائز شرایط شرکت در مسابقات و تنظیم لیست نهایی نفرات شرکت کننده و ارائه آن به کادر داوری را بر عهده دارد.
* دریافت هزینه هر مسااابقه و همچنیج پرداخت آن طبق توافقات از پیش تعییج شااده به مساائولیج ذیصااالح و مساائولیت تمامی
دریافت و پرداخت ها به عهده ایج بخش از ارکان مسابقات است.
 -3کادر پزشکی و کمک های اولیه:
* با حضاور به موقع در تمامی مراحل مساابقات نسابت به درمان ساریع و موثر در داورت بروز آسایب دیدگی برای تمامی افراد حاضار
در مسابقات اقدام می نمایند.
 -4روابط عمومی امور فرهنگی و تبلیغات:
* رعایت و اشااعه امور فرهنگی منحبق بر سایاسات های جاری کشاور ،وزارت ورزش و جوانان ،فدارسایون کوه نوردی و داعودهای
ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان استان.
* تمامی مسااائل مربوط به هماهنگی های اداری ،اخذ ماوزهای مورد نیاز ،اطالع رسااانی در سااه برهه زمانی (قبل ،حیج و بعد از
مساابقات) دعوت از مدعویج و مسائولیج ،ماری گری ساالج ،ارتباط با ساایت ها ،خبرنگاران و برگزاری مراسام افتتاحیه و اختتامیه را
بر عهده دارد.
* در موارد پیش بینی نشده نظر فدراسیون کوه نوردی و دعودهای ورزشی داحب است.
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شرح وظایف تیم طراحی مسابقات
فدراس یون یا نهاد برگزارکننده باید سارطراح را محابق با آخریج نتیاه بازآموزی منصاوب نماید .وظایف سارطراح شاامل موراد زیر
ا
.1
میشود:
 .2رعایت کامل قوانیج جاری کشور.
 .3رعایت حد و حدود مسائل شرعی ،فرهنگی ،اخالقی و عرفی.
 .4مسئولیت طراحی و تیم طراحی مسابقه بر عهده سرطراح است.
 .5سرطراح با همفکری اعضای تیم طراحی  ،پیشاز رویداد دربارة تمامی امور مربوط به طراحی و نگهداری مسیر ،شامل طراحی هر
مسیر ،تعمیر و پاکسازی مسیرها ،نصب و نگهداری امکانات ،اناام وظیفه مینماید .سرطراح ،مسئول کنترل استانداردهای فنی و
ایمنی هر یک از مسیرها است ،به رییس هیئت داوری در مسائل فنی مربوط به فضای مسابقه مشاوره میدهد ،به تهیة نقشة
مسیرهای دعود سرطناب کمک کرده ،و محل قرارگیری دوربیجهای ویدئویی را به داوران تودیه میکند.
 .6سارطراح متزم اسات گزارشای دربارة مساابقات و هر یک از طراحان کارورز حاضار در مساابقه ،که مراحل نهایی دورة آموزشای خود را
میگذرانند ،به فدراسیون ارائه نماید( .در دورت برگزاری دوره طراحی)
 .7سرطراح موظف است در جتسه هماهنگی برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار می گردد ،شرکت نماید.
 .8کنترل برخورداری مسیرها از استانداردهای فنی مناسب ؛ و محابقت آنها با قوانیج؛
مس ئولیت طراحی مسایر جهت برگزاری مساابقات را با توجه به زمان بندی و مراحل مساابقات و بر اساار برنامه ریزی های ازقبل
 .9ا
تعییج شده را به عهده دارد.
.10مسئ ولیت کامل و در نظر گرفتج ایمنی مسیرها در کتیه مراحل مسابقه به عهده سرطراح و تیم طراحی است.
.11با توجه به برنامه مسابقات تحویل به موقع مسیرها در هر مرحته از مسابقه به عهده سرطراح است.
.12هماهنگی کار کمکطراحان ،اطمینان پیدا کردن از فعالیت دحی ایشان و مسئولیت رعایت اقدامات احتیاطی ایمنی مسابقه .
.13پوشیده یا مخفی کردن مسیر مراحل ،قبل از شروع مسابقه (در دورت نیاز).
.14سرطراح موظف است در پایان مسابقه تمامی تاهیزاتی را که در ابتدای مسابقه تحویل گرفته است با هماهنگی و نظارت مدیر
مسابقه به مسئول پشتیبانی تحویل نماید.
.15کتیهی طراحان موظف به حفظ و نگهداری تاهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده هستند.
.16در دورت بروز هرگونه حواد پیش بینی نشده برای سرطراح در مسابقات رسمی ،فرد جایگزیج با پیشنهاد ناظر مسابقات و تایید
کارگروه مسابقات و لیگ انتخاب می شود.
 .17طراحان موظف به حفظ اموال عمومی ،رعایت ایمنیها بهداشت فردی و محیط و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان در
طی برگزاری مسابقه است.
.18چینش و برچینی تاهیزات احتمالی طراحی برعهده تیم طراحی است.
.19هماهنگی کامل سرطراح با مدیر ،ناظر ،رئیس هیئت داوری مسابقات.
.20نظر سرطراح در مورد تأیید و یا عدم تأیید فنی ،ایمنی مسابقه دهندگان داحب است.
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شرح وظایف تیم داوری
تعریف
تیم داوری :تیم داوری مسئولیت قضاوت و رده بندی عادالنه مراحل مسابقه که بر حسب قوانیج مسابقات و شیوهنامه پیشرو
را بر عهده دارد.
شرح وظایف رئیس هیئت داوری
 .1رعایت کامل قوانیج جاری کشور.
 .2رعایت حد و حدود مسائل شرعی ،فرهنگی ،اخالقی و عرفی.
 .3رییس هیئت داوری ،سرپرستی تمامی جتساتی را که با مسئوالن فدراسیون و مسئوالن برگزاری و هم چنیج تمامی جتسات
فنی که با میزبان مسابقات ،مسئوالن تیم ها و مسابقه دهندگان تشکیل می شود را نیز برعهده دارد.
 .4رییس هیئت داوری متزم است گزارشی تفصیتی دربارة مسابقه و هریک از داوران کارآموز حاضر در مسابقه که مراحل پایانی
دورة آموزش های داوری خود را می گذرانند  ،به فدراسیون ارائه دهد.
 .5رئیس هیئت داوری اختیار تام در شروع  ،ادامه دادن و متوقف کردن مسابقه در هر لحظه را بر عهده دارد.
 .6رئیس هیئت داوری اختیار تام در عزل یا اخراج هر یک از افراد حاضر در محوطه مسابقه را دارد.
 .7رئیس هیئت داوری موظف است در پایان مسابقه تمامی تاهیزاتی را که در ابتدای مسابقه تحویل گرفته است را با هماهنگی و
نظارت مدیر مسابقه به مسئول پشتیبانی تحویل نماید.
 .8در دورت بروز هرگونه اتفاق و حواد پیش بینی نشده برای رئیس هیات داوری در مسابقات رسمی فدراسیون ،ناظر مسابقه
وظایف ایشان را بر عهده خواهد گرفت.
 .9در دورت بروز حادثه رئیس هیات داوری موظف است تا فیتم حادثه را به فدراسیون ارائه نماید.
رئیس هیئت داوری مسئولیت اناام پذیرش ورزشکاران را بر عهده دارد.
.10
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شرح وظایف تیم داوری
باید در ساعات مقرر در محل مسابقه حضور پیدا کنند.
موظف به حفظ و نگهداری تاهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده هستند.
رعایت جدول زمانبندی و اجرای به موقع مراحل مسابقه ،در بخش داوری از الزامات تیم داوری است.
همراه داشتج پوشاک و تاهیزات انفرادی برای داوران الزامی است(.نوشت افزار،زمان گیر،سوت ،جتیقه رسمی و)...
 .1-4استفاده از پوشاک مصوب به ویژه برای بانوان شامل مقنعه  ،مانتو  ،شتوار  ،جوراب و کفش مناسب( .لوازم فنی استاندارد)
درمسابقاتی که فدراسیون میزبانی مسابقه رابرعهده دارد ،اناام پذیرش وثبت نام مسابقه دهندگان برعهده تیم داوری است.
داوران موظف به حفظ اموال عمومی ،رعایت بهداشت فردی و محیط و همکاری با نهاد برگزاری و میزبان در طی
مسابقه هستند.
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شرح وظایف مسابقه دهندگان (ورزشکاران)
تعریف
مسابقه دهنده :شخصی است که به دورت انفرادی یا تیمی جهت اناام رقابت در فضای مسابقه اعالم حضور می نماید.
شرح وظایف
 .1رعایت کامل قوانیج و شئونات شرعی و عرفی ،فرهنگی و اخالقی در محیط مسابقه الزامی است.
 .2همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات ،کوشش در جهت حفظ و نگهداری
امکانات ،اموال و تاهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیحی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست.
 .3شرکت کنندگان شخصاً موظف به کسب اطالع کامل از قوانیج و برنامه مسابقات می باشند( عدم اطالع از قوانیج منار به ستب
مسئولیت از مسابقه دهندگان نمی شود).
 .4استفاده از لوازم و تاهیزات دارای استاندارد به عهده شرکتکنندگان است.
 .5مسابقه دهندگان موظف به همراه داشتج پوشاک مناسب بر طبق قوانیج هستند( .مقنعه ،تولینگ و شتوار برای خانمها)
 .6اگر مسابقه دهنده ای در زمان نوبت شروع خود تاهیزات مناسب را به همراه نداشته باشد اجازه شروع تالش بر روی مسیر را نداشته
از دور رقابت ها حذف خواهد شد.
 .7مسابقهدهنده موظف به پوشاندن هرگونه خالکوبی بوده و از اناام اعمالی که مورد تایید عموم و جامعه ناست خودداری نموده.
 .8کتیه مسابقه دهندگان و مسئولیج تیم ها شخصاً مسئول عمتکرد و رفتار خود هستند.
 .9در دورت بروز مشکالت انضباطی شخص خاطی به کمیتهی انضباطی ارجاع داده میشود.
 .10حضور و خروج به موقع از محوطه مسابقه در هر یک از مراحل مسابقه به عهده شرکت کنندگان است.
 .11ارائه مدارک محابق با اطالعیه مربوط به هر مسابقه در زمان پذیرش الزامی است.
 .12تمامی مسابقه دهندگان موظف به رعایت نکات عدم استفاده از مواد نیرو زاد هستند.
 .13در هر زمان و هر مرحته از مسابقات ،مسابقه دهندگان باید همکاری الزم با کادر پزشکی برای اثبات عدم استفاده از مواد نیروزا را
داشته باشند.
 .14اعتراض برابر قانون تنها بصورت کتبی به همراه وجه نقد توسط مسئولیج تیم یا مسابقه دهنده که معرفی نامه کتبی و معتبر دارند
قابل پذیرش است.
 .15مسابقه دهندگان در دورت لزوم موظف به نصب شماره تهیه شده توسط میزبان در حیج دعود می باشند.
 .16همراه داشتج کارت متی و بیمه ورزشی سال جاری الزامی است.
 .17ارائه رضایت نامه برای افراد زیر  18سال الزامی است.
 .18رعایت کامل مفاد بخشنامه های مربوطه الزامی است.
 .19رعایت بهداشت فردی و محیحی الزامی است.
 .20مسابقه دهنده موظف به حفظ اموال عمومی و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان در طی برگزاری مسابقه است.
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شرح وظایف تماشاگران مسابقات
تعریف
تماشـاگر :به شاخص یا اشاخادای اطالق میشاود که طبق ضاوابط و مقررات تعییجشادة میزبان و پرداخت هزینههای الزم ،برای
تماشای مسابقات در محل برگزاری درفا جهت تشویق تیم یا مسابقه دهنده خاص حضور پیدا میکند.
شرح وظایف
 .1تماشاگر موظف به رعایت تمامی قوانیج جاری کشور ،مسائل شرعی و عرفی ،اخالقی و فرهنگی در طول برگزاری مسابقه است.
 .2همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات ،کوشش در جهت حفظ و نگهداری
امکانات ،اموال و تاهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیحی و موارد ایمنی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست.
 .3تماشاگر تنها پساز اخذ ماوز الزم ،مااز به ورود به جایگاه و مکان ویژه در محل برگزاری مسابقه است.
 .4تماشاگر حق هیچگونه اعتراضی به نحوة برگزاری مسابقه ندارد.
 .5تماشاگر اجازة ورود به فضای مسابقه (منحقه قرنحینه ،میز داوری ،محیط برگزاری و پیرامونی دیواره  ) ...را ندارد.
 .6تماشاااگر اجازه برقراری ارتباط با مسااابقه دهندگان را پیش از نوبت تالش آن ها را ندارد (در دااورت احراز ایج مورد طبق قوانیج
مسابقه دهنده با دریافت کارت زرد و اخراج مستقیم از مسابقه روبرو خواهد شد).
 .7تماشاگر میتواند با استفاده از ابزار یا شعارهای مناسب ،مسابقه دهنده یا تیم محبوب خویش را تشویق کند.
 .8بیان هر گونه شعار سیاسی یا مذهبی در طول برگزاری مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد.
 .9بیان هر عبارتی که به دیج ،مذهب ،عقیده فکری یا سیاسی مسابقه دهندگان مربوط باشد ،در طول مسابقات ممنوع است.
 .10اساتفاده از هرگونه ابزار تشاویقی که باعب بر هم ریختج نظم عمومی محل برگزاری مساابقات یا ساتب آساایش دیگر افراد حاضار در
محل می شود ممنوع است.
 .11پرتاب هر گونه شی ای به طرف یک مسابقه دهنده یا عوامل اجرایی یا محوطه مشخص شده مسابقات به هر دلیل ممکج و چه
باعب بروز خسارت مالی یا ددمه جسمانی شده باشد یا خیر؛ ممنوع و از مصادیق جرم محسوب شده و پی گرد قانونی دارد.
 .12در دورت بروز ایج مسئته ،تماشاگر خاطی دیگر حق مشاهده باقی مانده مسابقات را نداشته و عوامل انتظامی حاضر در محل
برگزاری ،وی را به بیرون از محل برگزاری هدایت خواهند نمود.
 .13بدیهی اسات که اگر عمل تماشااگر خاطی منار به بروز دادمات مالی یا جسامانی به هر شاخص حقیقی یا حقوقی شاود ،وی برای
ادامه تحقیق و بررسی وضعیت ،به نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد.
 .14ناظر و مدیر مسااابقات ،رئیس هیئت داوری و داور رده بند می توانند در دااورتی که تماشاااگر هر گونه عمل خالف قانونی اناام
دهد ،طبق مقررات با وی برخورد نماید و او را فوراً از محدوده مسابقه اخراج نمایند.
 .15تماشاگر موظف به حفظ اموال عمومی در طی برگزاری مسابقات است و در دورت ورود هر گونه خساراتی باید آن را جبران نماید.
 .16استفاده از عبارات موهون و زننده برای تشویق فردی یا تیمی مسابقهدهندگان ممنوع است.
 .17رییس هیئت داوری اجازه دارد هر شاخصای را که مرتکب تختفی شاده اسات ،فوراً از محدودة مساابقه اخراج نموده ،و درداورت لزوم
تمام فعالیتهای مسابقه را تا اناام ایج امرِ مهم به حالت تعتیق نگاه دارد.
 .18رعایت بهداشت فردی و محیحی الزامی است.
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قوانین
از الزامات یک رقابت سالم رعایت کامل مسائل ،مباحب و عمتکرد کامالً ایمنی برای تمامی ارکان اجرایی یک مسابقه است.
جدای از رعایت هوشمند مسائل ایمنی توسط ورزشکاران ،دیگر ارکان اجرایی یک مسابقه مانند مدیر ،ناظر ،تیم طراحی ،تیم داوری،
تماشاگران و ...هم میبایست به الزامات ایمنی توجه کامل داشته باشند.
بخش اول قوانین عمومی
ماموعه مسابقات سنگنوردی در طبیعت میتواند با لحاظ نمودن موارد زیر برگزار گردد.
 -1دیواره نوردی (گشایش مسیر ،بازگشایی مسیر ،مسیرهای طراحی شده)
 -1-1شامل یک طول و یا چند طول طناب
 -1-2اناام مسابقه به دورت سرطناب تیمی و یا انفرای (حمایت پائیج مسیر)
 -2سنگهای کوتاه (بتدر)
 -3لحاظ نمودن شرایط سنی و جنسیتی
 -4آنچه مهم است برای هر کدام از موارد فوق باید رویه های مربوطه تهیه گردد و آنگاه اجرایی شود.
بخش دوم قوانین عمومی
 -1بررسی همه جانبه محل برگزاری مسابقه به لحاظ ایمنی ،محیط زیست ،ساکنیج ،جانوران ،امکانات ،دسترسی امدادی و...
 -2استفاده از تمامی وسایل فنی استاندارد برای تمامی ارکان اجرایی مسابقات مانند تیم طراحی ،تیم داوری ،تیم پزشکی ،اورژانس
و امدادی ،تماشاگران ،ورزشکاران ،خدمات و پشتیبانی و...
 -3عدم برگزاری مسابقات بدون حضور تیم امدادی ،پزشک و یا اورژانس
 -4عدم برگزاری مسابقات بدون در اختیار داشتج آمبوالنس
 -5عدم برگزاری مسابقات بدون هماهنگی با نهادها و سازمانهای ذیربط
 -6کنترل نمودن کتیه متزومات فنی ،پزشکی ،امدادی و ...قبل از شروع مسابقات و اطمینان ازوجود و سالمت آنها توسط ناظر و
یا رئیس هیئت داوری
 -7عدم استفاده از لوازم فنی که توسط ورزشکار پرتاب و یا به زمیج خورده است.
 -8تمامی عوامل اجرایی یک مسابقه میبایست دارای بیمه ورزشی سال جاری باشند.
 -9ارائه گواهی دحت و سالمت از پزشک برای ورزشکاران الزامی است.
 -10توجه کامل بر شرایط جوی پایدار.
 -11مسئولیت کامل طراحی مسیر برعهده سرطراح و تیم طراحی است.
 -12در دورت بروز موارد انضباطی خارج ازقوانیج مسابقات (قوانیج فنی و داوری) فرد خاطی به کمیته مسابقات و لیگ معرفی و
سپس به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع میگردد.
 -13در موارد پیش بینی نشده نظر ناظر مسابقات داحب است.
 -14در دورت وقوع حواد پیش بینی نشده با توجه به ماهیت متفاوت و تخصصی ایج گونه رقابتها ،کارشنار فنی و خبره مورد
تأیید فدراسیون کوه نوردی و دعودهای ورزشی مرجع رسیدگی به ایج گونه موارد است.
 -15در دورت گرفتج کارت زرد ورزشکار در طول مسابقه ،ورزشکار برای مدت یک سال از شرکت در مسابقات محروم است.
 -16مدت اعتراض به نتایج اعالم شده توسط تیم داوری  5دقیقه است.
 -17جهت اعتراض به نتایج اعالم شده مبتغ ورودیه بابت اعالم اعتراض به دورت کتبی به رئیس هیئت داوری تحول میگردد
که در دورت اثبات اعتراض مبتغ دریافتی عودت میشود.
 -18معیار قضاوت در داوری فقط تیم داوری است.
 -19انتخاب مسیرها برای تیمها به دورت قرعه کشی اناام میشود.
 -20نصب اطالعات هر مسیر توسط تیم طراحی شامل درجه مسیر ،ارتفاع ،نام مسیر و ...الزامی است.
 -21هر مسیر دارای حداقل  2داور مسیر است که شامل نقحه شروع مسیر و نقحه پایان مسیر است.
 -22در دورت لزوم و دالحدید رئیس هیئت داوری ،سرطراح و ناظر میتوان در طول مسیر هم داور مستقر شود.
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 -23رعایت کامل موارد ایمنی برای داوران مسیر الزامی است.
 -24پرهیز کادر اجرایی از شوخی ،تشویق ،تمسخر ،عاته ،کنایه ،مداخته غیرضروری ،متتک ،توهیج و...

قوانین
مقدمه
تین ق ته تز مسار ا قت یک مرکل رر ت  ۲۲مسقر متعایبا تعالم مازرقند ررزاتت ماشلق مسقرها تز  ۲0مسقر
قتتت ن اط کیایتا  ۲مسقر رد ن ن اط کیایتا راید را تراتتزذتت صعلق شلند تنمقل شدهتند
تزشماتتن راید قت یالب تق ها ق ( )۲نیره قت تین ق ت تز مسار ا شر ه نیایاد
تمتقاز مسقرها طب جد زیر محا ب مازرقق
امتیاز
Trad
۱۲00
۱500
۱۶00
۱۷00
۱۸00
۲500
۲۷00
۲۹00
3۱00
3۹00
۴۲00
۴500
۴۸00
5۷00
۶۱00
۶500
۶۹00
۷۹00
۸۴00
۸۹00
۹۴00
۱0500

تقیا

درجه مسیر
Sport
۹00
۱000
۱۱00
۱۲00
۱300
۱500
۱۷00
۱۹00
۲۱00
۲۴00
۲۷00
3000
3300
3۷00
۴۱00
۴500
۴۹00
5۹00
۶۴00
۶۹00
۷۴00
۸000

France
5
5+
6a
6a+
6b
6b+
6c
6c+
7a
7a+
7b
7b+
7c
7c+
8a
8a+
8b
8b+
8c
8c+
9a
9a+

را تعایه شرتیط ذ رشده قت زیر رقنترین تمتقاز تت سب نیایاد ررنده خلتهد رلق

U.S.A
5.9
5.10a
5.10b
5.10c
5.10d
5.11a
5.11b
5.11c
5.11d
5.12a
5.12b
5.12c
5.12d
5.13a
5.13b
5.13c
5.13d
5.14a
5.14b
5.14c
5.14d
5.15a
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ایمنی
هر یک تز تزشماتتن شصیاً مسول المه للتزم خلق ت تیاقه صحقح تز آندا ت ه
قت صلتتا للتزم فاا تزشمات یرتا شده ر زمقن تصاره اد ،آن تزشمات نیاتلتند تز آن تراتت ت تیاقه نیاید
قت کقن صعلق ،تزشماتتن هیلتته راید کدتیل  ،Helmet ،Harnessیک کل طاا کدتیل ر طل  50متر ،یک تراتت
کیایتا ،خلق کیایه ،طااری  3 Prusikعدق اتترقن ر هیرته قتشت ر قت تا ت تیاقه نیایاد
نمت  :۱تزشماتتن خلق ملظف ر تدق ایر للتزم ملتق نقاز تز جیل  Quickdrawتراتتها مقانا (جده صعلق
 )Tradماراشاد
نمت  Quickdraw :۲تز ق اتترقن یک تسی ماشقنق خه شده تنمقل شده ت ه (ت تیاقه تز Quickdrawهایا
ررت تندتختن  Quickdrawتز تتتیاعا یایقنتر تز تتتیاعا ق تر ا ر صیح یالک را Quickdrawها
معیللا مدقا ت ه میالع ت ه )
ررت تتیا طاا ر  ،Harnessتزشماتتن راید تز زره هنه تع قب را ضامن ت تیاقه نیایاد
قت کقن فر ق ق ر طاا راید زره ماا ب قتشت راشد
تیاما تت ان مسار ر خیلص تزشماتتن ملظف هستاد نما تییاا تت ر قیه تعایه رقه تز تذ رت اقت ررزاتت
متارعه نیایاد
ر هیرته قتشتن  Helmetررت تیاما تت ان مسار تلاتما ت ه
ت تیاقه صحقح تز طااری  Prusikقت هاگام فر ق تلاتما ت ه
للتزم ملتق ت تیاقه قت مسار راید تز ت تاندتتقها معتبر رقنتلیللا ( )UIAAررخلتقتت راشاد
اقت یاشما راید تز زمان زرم رقن تزشماتتن تا یایان مسار قت ماط کاضر راشاد
قت صلت خلنریا یا مصالیه اقت یاشما ،تزشمات نیاتلتند ر صعلق خلق تقتم قهد
اقت ررزاتت قت هر لحا تز صعلق ماتلتند صعلق یک تزشمات تت ر عله مسائل تییاا متلیف نیاید

موارد انضباطی
تذ رت تنضباطا ر  3ق ت ت سق ماشلند:
• تذ ر شیاها
• ات زتق
• ات یرما
راید ات زتق تعطا شلق:
ملتتق
عیلما:
• تفتات غقر تزشماتتن
• خنلنه
• عدم تبعقه تز ق تلتت اقت ررزاتت
• عدم ر هیرته قتشتن للتزم ملتق نقاز شیاته تق
• آ قب عامدتن ر قیلتته یا محقط زیسه
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راید ات یرما تعطا شلق:
ملتتق
عیلما:
• تفتات غقر تزشماتتن شدید
• خنلنه شدید
• تخال قت صعلق ایر تزشماتتن
• عدم تبعقه تز ق تلتت اقت ررزاتت
• ت تیاقه تز ق یقاگ
• آ قب شدید عامدتن ر قیلتته یا محقط زیسه
 oتها نیلقن زرال
 oعدم ت تیاقه تز ر یاها رددتشتا منصصشده
 oت تعیا قخانقا قت محلط مسار
تییاا:
• تز ق ه قتقن للتزم فاا ضر ت ذ ر شده قت راد  3-۲قت کقن مسار
قت  3-۲تلضقح قتقه شدهت ه قت هاگام فر ق
• عدم ت تیاقه تز طااری  Prusikر نحل
• ت تیاقه تز طاا را طل یتر تز  50متر
• کیایه ناماا ب (تها رقن ق ه ترما یا ندتشتن زره تنتدا طاا )
• ت تیاقه تز صیح یالک ر عالتن زقره ق ه
• جا تندتختن عبلت رقن تز Quickdraw
• قت آمدن تراتت مقانا غقر لرنا
• ت تیاقه تز للتزم یا زره غقر ت تاندتتق یا نا ال
• تنجام فعالقهها مصاطره آمقا
• ت تیاقه تز للتزم تتتباطا ،عما ا یا صلتقد
نمت  :قت صلت تتتما یما تز ملتتق یاقشده ،آن تق راید قت ت رع یه نسبه ر فر ق تیدتم نیایاد
هرزاه مجیلع تعضا یک تق  ۲ات زتق قتیافه اد ،ر آن تق ات یرما تعطا شده آن تق تز مسار کذف
مازرقق
هرزاه یما تز تعضا یک تق ات یرما قتیافه نیاید ،آن تق کذف مازرقق
قت صلت نقاز ،تزشماتتنا قت کقن مسار مرتمب ملتتق تنضباطا خاص شدهتند ر یقت مسار ا لقگ معرفا
پا ر یقت تنضباطا فدتت قلن تتجاع مازرقند

اعتراض
نار قت ت نسبه ر تال تق تع تز ملف قهآمقا رلقن صعلق ،تتتما خطا یا متلیف رقن صعلق راید ندایا تل ا زرقق
هقیگلن تعترتضا نسبه ر تال تق یذیرفت نقسه
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ترتیب شروع
اقهترین مسقرها ر صلت یرع نا تل ط خلق تینان منصص ماشلق
ت ز یبل تز مسار  ،ت لقن تال تق ها رر ت
یا تز تتیام ت لقن تال  ،تق ها خلق مسقرهایا یید صعلق آندا تت قتتند تنتصا مانیایاد ر تین ترتقب ت لقن
تقیا هر ق نیر تق ر هیرته تیاما للتزم ملتق نقاز خلق ررت صعلق قت یا یک مسقر کضلت یارد آن مسقر تت
صعلق خلتهد رق
نمت  :۱قت صلت عدم تح هر یک تز شر ط یاقشده (کضلت یما تز تعضا تق  ،کضلت هر ق نیر رد ن ایل
شرتیط فلق تت تعایه نیلقه ت ه؛ ماتلتند صعلق خلق تت
یا صرف کضلت ایل) تا یبل تز صعلق ،تق قیگر
آغاز نیاید
نمت  :۲تز زمانا تق ها را تعایه شرتیط مسقر تت تنتصا ما ااد تا شر ع تال خلق تادا  ۲قیق زمان قتتند
قت صلتتا قت تین زمان نتلتناد صعلق خلق تت آغاز ااد ،ت للیه صعلق را تق قیگر ت ه آماقه صعلق ت ه

فرآیند مسابقه
یبل تز مسار  ،جلس فاا را کضلت مسوللقن ررزاتت مسار ررزاتت خلتهد شد قت تین جلس تیاما تطالعا ملتق
نقاز تزشماتتن ر تینان تتتئ خلتهد شد قت صلتتا رست ر شرتیط نحله ررزاتت مسار قچات تغققر شده
راشد ،تطالعت انا خلتهد زرقید
قت صلتتا یک تق نتلتنسه مسقر ت خلق تت را ملف قه صعلق نیاید ،تز مسار ا کذف مازرقق
هر یک تز تق ها قت رازه زمانا منصص تل ط اقت ررزاتت تعققن ماشلق ماتلتناد ر صعلق رپرقتزند تین زمان
قت جلس فاا تعالم مازرقق
لط ماتلتناد مجدقت ر صعلق خلق تقتم قهاد
هر ق نیر تعضا تق قت صلت
قت صلت ررترر رلقن تمتقاز ق تق  ،تقیا تعدتق لطها نیر ت آن یتر راشد ررنده خلتهد رلق
یا تز لط ،تزشمات کدت ثر راید تز ت لقن زقره رعد تز  Quickdrawیبلا آن تت تندتخت ت ه صعلق خلق تت
آغاز نیاید
یاجیقن  Quickdrawتت تندتخت ت ه ،راید کدت ثر تز ت لقن زقره رعد تز Quickdraw
مثا  :قت صلتتا
چداتم صعلق تت آغاز نیاید
صعلق هر تق قت صلتتا یایان مایارد :
• رتلتند ر صلت ملف آمقا را تعایه تیاما شرتیط مذ لت مسقر تت صعلق نیاید ر تین معاا نیر ق م آن
تق تلتنست راشد یبل تز یایان زمان مسار فر ق رقاید یا ت رر ت زمقن راشد
• صعلق آندا ناملف راشد:
▪ زمان صعلق آن مسقر تز  ۲5قیق فرتتر ت ق
▪ تز مسقر غقر تز خط قر مسقر ،ر صعلق مسقر رپرقتزند مسوللقه سب تطالعا قت تین زمقا ر عدده
شصص تزشمات ت ه
▪ قت مسقرها تراتتزذتت ( )TRADیا تز لط ،آخرین مقانا غقر لرنا ات زذتشت شده تل ط تق
خاتج شلق
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▪ نیر ت
• تز یک میالعا  ،Quickdrawصیح یالک ،طاا یا ایر للتزم ماناد یل ت ا ت تیاقه اد
• Quickdrawها تت ر ترتقب نقاندتزق
 oقت صلتتا طاا تت ر صلت  Z Clippingتندتخه ماتلتند هر یک تز  Quickdrawها تت
راز پا ر طاا متیل نیاید قت یایان طاا راید قت تیاما Quickdrawها یرتت قتشت
راشد
ماجر ر صعلق ناملف مازرقق؛ آن تق راید قت ت رع یه فر ق آمده
نمت  :قت صلتتا تتتما یما تز ملتتق
قیگر نیاتلتند مسقر یاقشده تت صعلق اد
رالفاصل یا تز یایان فر ق نیر ق م ،هر تق ملظف ت ه طاا خلق تت تز اتزاه رمند
نمت  :قت صلتتا یا تز یایان صعل ق نیر ق م تراتت تز آن تق رر ت مسقر جا مانده راشد؛ تا یایان مسار آن تق
نیاتلتند تز آن تراتت ت تیاقه اد
نیر ق م،
زمانا راید صعلق خلق تت آغاز اد نیر ت ر صلت تیین قت اتزاه یرتت قتشت راشد آماقه کیایه نیلقن ت
راشد
ماتلتند تز یک میالعا ر غقر تز تراتتها  Ascenderت تیاقه نیاید
شمستن زقره کاقث فاا محسل نیاشلق تأثقر قت تمتقاز مسقر یا تعدتق تال نصلتهد قتشه

رتبهبندی
تتب
•
•
•
•
•

تق ها را ت للیه زیر محا ب مازرقق
ترتدت جیع تمتقاز مسقرهایا تق ها تلتنست تند را ملف قه صعلق نیایاد (تمتقاز رقنتر= تتب ردتر)
قت صلت تسا  ،تعدتق تال ها تنجام شده تل ط تق (تال یتر= تتب ردتر)
تعدتق مسقرها صعلق شده (مسقر رقنتر= تتب ردتر)
تعدتق مسقرهایا هر تق ت آن تال قتشت ت ه تما ملف ر صعلق ننده ت ه (مسقر یتر= تتب ردتر)
تعدتق Quickdrawهایا طاا قت آندا تندتخت شده ت ه (تعدتق رقنتر=تتب ردتر)
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فصل سوم
کـاربـرگها
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کارگروه مسابقات و لیگ
در ایججا چیزی ننوسید
کد شناسایی ثبت نام و
شماره ورزشکار
....................................

محل الصاق
عكس

شمار شناسه  101س-ط98-

کاربرگ ثبت نام و پذیرش
لحفاً ایج کاربرگ را با خط خوانا و خودکار مشکی تکمیل نمایید.

عنوان مسابقه  ....................................................................... :زمان برگزاری ................................:مکان برگزاری........................................................ :
نام ا نامخانوادگی:

نام پدر به التیج:

نام پدر:

Full Name :

شمارة شناسنامه:

تاریخ تولد:

محل ددور:

میالدی

استان محل اقامت:

هیئت کوهنوردی و دعودهای ورزشی اعزام کننده:

گروه خون:

شمارة کارت بیمة ورزشی سال جاری:

شغل:

آخریج مدرک و رشتة تحصیتی:

کد متی:

متیت:

وضعیت تأهل:

کدپستی منزل:

دیج:

مذهب:

روز
/
/

ماه
/
/

سال

نشانی منزل:
رایانامه:

تتفج منزل ا همراه:
بخش سنجش سالمت

اخحار :پاسخ به تمامی پرسشها الزامی است .اطالعات نادرست ،در هنگام بروز فوریتهای پزشکی ،اقدامات درمانی را تحتالشعاع قرار داده و خحرناک است.
 1ا ضربة مغزی یا آسیب واردشده به سر
 2ا مشکالت چشمی یا گوشی (بیماری یا جراحی)
 3ا حمالت گیجکننده (غش یا تشنج)
 4ا توبرکتوزیس ،آسم ،برونشیت
 5ا مشکالت قتبی یا تب روماتیسمی
 6ا فشار خون باال یا پائیج
 7ا آنمی ا لوسمی یا اختالالت خونی

بتی








 8ا دیابت ،هپاتیت یا زردی

 

 9ا زخم معده و دیگر مشکالت معده
 10ا مشکالت کتیه ،م انه
 11ا فتق (پارگی)
 12ا بیماریهای ذهنی یا ضعف عصبی






خیر













 13ا اعتیاد به دارو یا الکل
 14ا جراحی یا تودیهشده برای اناام عملِ جراحی
 15ا مشکالت پوستی یا آلرژی
 16ا حساسیت به دارو
 17ا حساسیت به گزیدن حشرات
 18ا حساسیت به گرد و غبار
 19ا استفاده از داروهای تاویزشده بهدورت منظم
 20ااااا بیماریهای ا ستخوانی یا مف صتی ،شک ستگیها ،دررفتگیها،
مفادل مصنوعی ،آرتریت ،درد ناحیة پشت
 21ا H. I. V
 22ا آیا شما در حال درمان هستید؟
 -23آیا شما باردار هستید؟

بتی








خیر




















اگر پاسخ شمارة « 22بتی» است ،عتت تحت درمان بودن خود را بنویسید:
بیماریهای دیگر یا ضایعاتی که در باال از آنها نام برده نشده و شما به آنها مبتال هستید را بنویسید:
ایججانب  .......................................................ضمج تأیید محالب فوق ،مسئولیت ناشی از تمامی پیشآمدهای ممکج برای خود ،در مسابقه را میپذیرم.
امضاء
شرکت نامبرده در مسابقه امکانپذیر است /نیست.

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء مسئول پذیرش
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

کارگروه مسابقات و لیگ

شمار شناسه  102س-ط98-

کاربرگ دریافت مدارک ثبت نام
عنوان مسابقه  ................................................................. :زمان برگزاری ................................................ :مکان برگزاری...................................................... :

ردیف

نام و نام خانوادگی

م سئول محترم ثبت نام ،در سر ستون های خالی جدول فوق،
عنوان مدارک الزم برای ثبت نام را با توجه به دوره آموز شی در
حال برگزاری و طبق شیوه نامه مربوطه درج نمایید.

کد متی

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء مسئول ثبت نام و پذیرش
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  103س-ط98-

کاربرگ دریافت ورودیه
عنوان مسابقه ................................................................. :زمان برگزاری ................................................ :مکان برگزاری...................................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد متی

نقدی

شماره فیش بانکی

مبتغ پرداختی

جمع کل:

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء
مسئول ثبت نام و پذیرش

مدیر مسابقه
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

ت و ج ه :د ر ای ن ب ر گ ه ذ ک ر نا م ال زا م ی
نی س ت.

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  104س-ط98-

کاربرگ نظرخواهی و ارائة پیشنهاد در مسابقه

عنوان مسابقه ....................................................................... :زمان برگزاری ................................:مکان برگزاری........................................................ :
شرکتکنندة گرامی؛ اعالم نظر و پیشنهادهای حضرت عالی میتواند در کمیت و کیفیت ایج مسابقه و مسابقاتی مشابه تأثیرگذار بوده و ما را در هر چه
بهتر برگزار نمودن آنها یاری نماید.

با سپار و احترام.
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  105س-ط98-

کاربرگ الصاق عکس شرکت کنندگان درمسابقه
عنوان مسابقه ...................................................:تاریخ برگزاری  .....................................مکان برگزاری ....................................

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

کد ملی

کد ملی

کد ملی

کد ملی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

کد ملی

کد ملی

کد ملی

کد ملی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

کد ملی

کد ملی

کد ملی

کد ملی

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء مسئول ثبت نام و پذیرش

توجه :تمامی عکسهای الصاقی میبایست سالم ،جدید ،بدون سوراخشدگی ،خطخوردگی و نشان آبان باشد.
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  106س-ط98-

کاربرگ تعهدنامة اولیای شرکتکنندگان با سن کمتر از  18سال در مسابقه
مشخصات ولی  /سرپرست  /قیم:
ایججانب  ....................................................به شمارة شناسنامه  .......................................فرزند  ...............................به عنوان
ولاا ی  /ساااارپاارساااات /قاایاام قااانااوناای خاااناام/آقااای  ............................................................بااه کااد مااتاای
 ....................................................................فرزند  .......................متولد روز  ........ماه  ........سااال  ........ضاامج قبولی و احترام به
کت یة قوانیج فدراسااایون کوهنوردی و داااعود های ورزشااای ،با ابراز رضااااا یت کا مل از حضاااور نامبرده در دوره

 ......................................................مسئولیت هر گونه حادثة ممکج را میپذیرم.
نشانی دقیق پستی و شمارة تتفج منزل ایججانب به قرار زیر است:

نام ا نام خانوادگی ،امضاء
تاریخ
درستی مندرجات و امضای فوق مورد تأیید میباشد.
نام و نام خانوادگی امضا و آبان
رئیس هیئت کوهنوردی و دعودهای ورزشی استان

توجه:

.1
.2
.3
.4

مسئولیت مندرجات این کاربرگ بر عهدة هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان است.
این کاربرگ میبایست پیشاز آغاز مسابقه و حضور رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تکمیل شود.
بهمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر ،تاریخ تولد معیار افراد  18ساال به باال را فدراسایون کوهنوردی و صاعودهای ورزشای ،هر ساال
اعالم خواهد نمود.
شرکت افراد با سن کمتر از 18سال ،بدون پر کردن این کاربرگ ،در مسابقه ممنوع است.
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

کارگروه مسابقات و لیگ

شمار شناسه  107س-ط98-

کاربرگ اطالعات حساب بانکی کادر اجرایی
عنوان مسابقه .................................................................... ... :زمان برگزاری ................................:مکان برگزاری........................................................ :

ردیف

نام و نامخانوادگی

سمت

تتفج همراه

شماره عابر بانک

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء مسئول تکمیل کاربرگ
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  108س-ط98-

صفحه  1از 4

کاربرگ گزارش مدیر مسابقات
*این کاربرگ را مدیر مسابقات تکمیل مینماید.

عنوان مسابقات ............................................... :تاریخ برگزاری :از  ......................تا ......................
گرایش ............................................. :مردان

زنان

پسران

دختران

نام و نام خانوادگی مدیر مسابقات................................................ :
نام و نام خانوداگی ناظر مسابقات...................................................... :
نام و نام خانوادگی سرطراح مسابقات................................................ :
نام و نام خانوادگی رئیس هیئت داور مسابقات................................................ :
محل برگزاری:
استان ............................... :شهرستان .................................... :شهر ................................. :منحقه.............................................. :
شمار مجوز برگزاری................................................................. :
برگزارکننده:
فدراسیون کوهنوردی و دعودهای ورزشی:
هیئت کوهنوردی و دعودهای ورزشی استان:

............................................................................................

باشگاه:

............................................................................................

سازمان/نهاد:

............................................................................................

وضعیت شرکتکنندگان
تعداد کل شرکتکنندگان

سج کمینه

سج بیشینه

میانگیج سنی
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  108س-ط98-

صفحه  2از 4

کاربرگ گزارش مدیر مسابقات
مشخصات کادر اجرایی
ردیف

نام و نامخانوادگی

سمت

* وضعیت کادر اجرایی با سه عنوان خوب ،متوسط ،ضعیف ارزیابی گردد.
* در دورت نیاز از دفحه فوق تک یر شود.

درجة داوری/طراحی

رشته

ییمه ورزشی

وضعیت کادر اجرایی مسابقات
(مدیریت – وقت شناسی -رعایت ایمنی
– آمادگی جسمی و عتمی و فنی و )...

تتفجِ تمار

مالحظات
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  108س-ط98-

کاربرگ گزارش مدیر مسابقات
زمانبندی گزارش روزانه مسابقات
پیشاز 06:00
 06:00ا
08:00
 08:00ا
10:00
 10:00ا
12:00
 12:00ا
14:00
 14:00ا
16:00
 16:00ا
18:00
 18:00ا
20:00
 20:00ا
22:00
 22:00ا
24:00
پیشاز 06:00
 06:00ا
08:00
 08:00ا
10:00
 10:00ا
12:00
 18:00ا
20:00
 20:00ا
22:00
 22:00ا
24:00

* در دورت نیاز از دفحه فوق تک یر و تکمیل شود.

صفحه  3از 4
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

صفحه  4از 4

شمار شناسه  108س-ط98-

کاربرگ گزارش مدیریت مسابقات
اسامی استانها و تیم های شرکت کننده /باشگاهها:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
اسامی نفرات اول تا ششم هر گرایش با ذکر نام استان و یا تیم:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
شرح حواد و اتفاقات:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

صورت وضعیت مالی دوره
محل تامیج اعتبار:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
شرح هزینه ها:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
توضیحات مورد نیاز درباره دورت وضعیت مالی:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء مدیر مسابقه
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

کارگروه مسابقات و لیگ

صفحه  1از 3

شمار شناسه  109س-ط98-

کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات
عنوان مسابقه

رده سنی

مکان

زمان

میزبان

گرایش

 -1برگزاری
نظر شما راجع به همکاری برگزارکننده

ضعیف



متوسط 

خوب 

عالی



نظر شما راجع به امکانات محل برگزاری

ضعیف



متوسط 

خوب 

عالی



نظر شما راجع به عوامل اجرایی

ضعیف



متوسط 

خوب 

عالی



بتی

آیا لوازم و تاهیزات کافی بود؟

خیر 



برگزارکننده کدامیک از لوازم فنی مورد نیاز را در اختیار شما قرار نداد؟
 -2نقاط قوت و ضعف
نقاط قوت

نقاط ضعف

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................... ..................

.............................................................................................................. ..........

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................... ..............................................

.......................................................................................................... ..............

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............................................................................................ ............................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................... ..............

........................................................................................................................
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

کارگروه مسابقات و لیگ

صفحه  2از 3

شمار شناسه  109س-ط98-

کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات
 -5وضعیت طراحان دوره

ردیف

عالی
متوسط
خوب
ضعیف
عالی
متوسط
خوب
ضعیف
عالی
متوسط
خوب
ضعیف
عالی
متوسط
خوب
ضعیف
عالی
متوسط
خوب
ضعیف

عالی
متوسط
خوب
ضعیف
عالی
متوسط
خوب
ضعیف

نام و نام
خانوادگی

لوازم انفرادی

مسئولیت پذیری

مهارت
درطراحی

آمادگی
سنگنوردی

توانایی
عتمی ا فنی

پیشبینی
موارد ایمنی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ض = ضعیف( 25نمره)

م = متوسط( 50نمره)

زمانبندی و گزارش مختصر روزانه:

* در دورت نیاز از دفحه فوق تک یر شود.

خ = خوب( 75نمره)

همکاری
گروهی

ع = عالی( 100نمره)
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  109س-ط98-

صفحه  3از 3

کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات
گزارش کامل طراحی (نوع مسابقه  ،مراحل مسابقه  ،تعداد مسیرها  ،درجه سختی مسیرها ):

شرح حوادث و اتفاقات:

نقطه نظرات و پیشنهادات:

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء سرطراح
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

کارگروه مسابقات و لیگ

شمار شناسه  110س-ط98-

کاربرگ گزارش رئیس هیئت داوری مسابقات
عنوان مسابقه

مرحله

رده سنی

زمانی که طراحان ،مسیر را
تحویل دادند

مکان

زمان

زمان شروع مسابقه

گرایش

زمان پایان مسابقه

میزبان

درجة سختی مسیر

 -1برگزاری
همکاری برگزارکننده

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

امکانات محل برگزاری

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

امتیازدهی شما نسبت به امکانات و عوامل اجرایی

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

آیا افراد کافی به موقع تأمین شدند؟ (مسئول قرنطینه ،ترانزیت ،پذیرش،
حمایتچی و )...

بلی 

خیر 

آیا لوازم و تجهیزات کافی بود؟

بلی 

خیر 

برگزارکننده کدامیک از لوازم مورد نیاز را در اختیار شما قرار نداد؟

 -2نقاط قوت و ضعف
نقاط قوت

نقاط ضعف

........................................................................................................................

...................................................................................................... ..................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................... ..............

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 -3پیوستهای ضروری
ردیف
1
3

موضوع
لیست نتایج تایید شده و مدارک ثبت نام و پذیرش
کاربرگ اعالم اعتراضات به مسابقه

ردیف
2
5

موضوع
جدول زمان بندی
کاربرگ اقدام انضباطی

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء رئیس هیئت داوری
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  111س-ط98-

کاربرگ اعالم اعتراضات به مسابقه
گرایش:

عنوان مسابقه:
تاریخ و ساعت:
مرحته /نوبت در لیست شروع:
اعتراض در خصوص چه کسی ارائه شده است:

نام:

شماره:

تیم:

شماره بند قانون مورد اعتراض:
توصیفی کوتاه پیرامون دلیل اعتراض:

•

ذکر موارد فوق الزامی است.
نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء

نظر رئیس هیئت داوری:

*ایج فرم در  2نسخه ادتی و کپی تهیه شده ،ادل آن نزد کادر برگزاری و کپی آن به مسئول معترض ارائه می گردد.

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء هیئت داوری
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  112س-ط98-

کاربرگ اقدام انضباطی در مسابقه
عنوان مسابقه:
تاریخ و ساعت
گرایش /دسته /مراحل
مسابقه دهنده /مسئولیج رسمی تیم که موارد ....................................................................................................................................
انضباطی عتیه آن ها استفاده شده (استان.................................................................................................................................... /
....................................................................................................................................
شهرستان /نام و نام خانوادگی /سمت)
تودیف مختصر اتفاقات
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ............................................
........................................................................................................................... ........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... ........
بر طبق قوانیج موارد انضباطی رو به روعمل شده است.
نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء رئیس هیئت داوری

کارت زرد
کارت قرمز
کارت قرمز به همراه ارجاع به کمیته ی انضباطی
نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء مسئول تیم مسابقه دهنده

اعتراض

پذیرفته شد
رد شده
توضی تصمیم اتخاذ شده توسط مسئول رسیدگی به اعتراض
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ...........................
............................................................................................................................................ .......................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ...................................
.................................................................................................................................... ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ............................................
نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء رئیس هیئت داوری
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه مسابقات و لیگ

شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  116س-ط98-

صفحه  1از 3

کاربرگ گزارش ناظر مسابقات
*این کاربرگ را ناظر مسابقات تکمیل مینماید.

عنوان مسابقات ............................................... :تاریخ برگزاری :از  ......................تا ......................
گرایش ................................................. :مردان

زنان

دختران

پسران

نام و نام خانوداگی ناظر مسابقات...................................................... :
نام و نام خانوادگی مدیر مسابقات................................................ :
نام و نام خانوادگی سرطراح مسابقات................................................ :
نام و نام خانوادگی رئیس هیئت داور مسابقات................................................ :

محل برگزاری:
استان ............................... :شهرستان .................................... :شهر ................................. :منحقه.............................................. :

شمار مجوز برگزاری................................................................. :
برگزارکننده:
فدراسیون کوهنوردی و دعودهای ورزشی:
هیئت کوهنوردی و دعودهای ورزشی استان:

............................................................................................

باشگاه:

............................................................................................

سازمان/نهاد:

............................................................................................
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شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

کارگروه مسابقات و لیگ

شمار شناسه  116س-ط98-

صفحه  2از 3

کاربرگ گزارش ناظر مسابقات
 -1تیم برگزاری
آیا شما در جلسهی مسئولین قبل از جلسهی فنی شرکت کردهاید؟
آیا همهی مسئولین در این جلسه شرکت کردهاند؟
امتیازدهی شما نسبت به کار مسئولین(اعم ازناظر ،سرطراح ،رئیس هیئت داوری
وداور)IFSC

ضعیف 

بلی 

خیر 

بلی 

خیر 
خوب 

متوسط 

عالی



 -2تیم داوری
همکاری و رفتار رئیس هیئت داوری
اشراف رئیس هیئت داوری نسبت به قوانین (در مواردی که شما متوجه آن
شدهاید)
همکاری و رفتار داور IFSC

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

اشراف داور  IFSCنسبت به قوانین (در مواردی که شما متوجه آن شدهاید)

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

آیا تیم داوری از پوشش یکسانی برخوردار بودند؟

خیر 

بلی 

 -3تیم طراحی
اشراف سرطراح نسبت به قوانین (در مواردی که شما متوجه آن شدهاید)

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

همکاری و رفتار سرطراح

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

همکاری و رفتار طراحان

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

آیا تیم طراحی همواره با دقت فراوان به جدول زمانی رسمی پایبند بودند؟

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

کارایی مسیرها

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

آیا طراحان در حین فعالیتشان ،موارد ایمنی را رعایت میکردند؟
(در غیر این صورت ،بیان کنید که چه اتفاقاتی افتاده است).

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

امتیازدهی شما نسبت به فعالیت تیم طراحی
آیا تیم طراحی از پوشش یکسانی برخوردار بودند؟

ضعیف 

متوسط 
بلی 

خوب 
خیر 

عالی 

 -4برگزاری
همکاری برگزارکننده

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

نظرشما نسبت به رابطهی مسئولین و برگزارکننده

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

کیفیت اسکان مسئولین

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

امکانات محل برگزاری

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

نظر شما راجع به مراسم اهدای جوایز (سرودهای ملی ،پرچم ،سکوی جوایز،
جوایز)

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

نظرشما نسبت به امکانات و پرسنل

ضعیف 

متوسط 

خوب 

عالی 

45

فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
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شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

شمار شناسه  116س-ط98-

کاربرگ گزارش ناظر مسابقات

صفحه  3از 3

نقاط قوت................................................................................................................................................................................... :
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
نقاط ضعف................................................................................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
شرح تختفات............................................................................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
شرح حواد و اتفاقات.............................................................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

لحفاً سایر نظرات و پیشنهادات تکمیتی خود را در ایج بخش بیان فرمایید( .مشاهدات نسبت به قوانیج ،ایده هایی به منظور ارتقای روند
برگزاری یا )...
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
.............................................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

ردیف
1

پیوست های ضروری
موضوع
ردیف
موضوع
کاربرگ تقاضای ددور احکام قهرمانی  117م-ل94
2
کاربرگ خالده اطالعات مسابقه  118م-ل 94

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء ناظر

فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
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شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

کارگروه مسابقات و لیگ

شمار شناسه  117س-ط98-

کاربرگ تقاضای صدور احکام قهرمانی
استان:

عنوان مسابقه:

شهرستان:

English

گرایش:

تاریخ ........./....../.....:تا ........./....../.....

ردیف

شمسی

میالدی

Date of
birth

شمار شناسنامه

محل
صدور
شناسنامه

English

کد ملی

اعزامی از
استان/شهر
ستان

/ /
/ /

فارسی

فارسی

/ /
/ /

/ /

English

3

تاریخ تولد

English

2

place of
birth

English

English

فارسی

1

محل تولد
نام پدر

First name

زمان تنظیم کاربرگ:

English

نام خانوادگی
last name

English

English

مقام کسب شده

نام

English

ردة سنی:

English

سالج:

/ /

* لطفاً این کاربرگ توسط قهرمانان ،با خط خوانا و بدون خط خوردگی و با نظارت ناظر مسابقات تکمیل شود.
نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء ناظر

فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
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شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت

کارگروه مسابقات و لیگ

شمار شناسه  118س-ط98-

خالصه اطالعات مسابقات
عنوان مسابقه
تعداد استان

نفرات اول تا
هشتم

گرایش

رده سنی

زمان

تعداد ورزشکاران
حاضر

مدیر مسابقه

استان
رئیس هیئت داوری

شهرستان
داور رده بند

سالج

میزبان

سرطراح

ماری
ناظر

نام و نام خانوادگی
استان

کادر طراحی:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

کادر داوری:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

اسامی استان ها:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

عوامل اجرایی:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

* لطفاً با خط خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل شود.
نام و نام خانوادگی ناظر
تاریخ و امضاء

فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامه برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی

کارگروه مسابقات و لیگ

تمامی عزیزان میتوانند نظرهای خویش را به نشانی:

office@msfi.ir
برای کمیته مسابقات و لیگ ارسال نمایند.
کمیته مسابقات و لیگ دست تمامی عزیزانی را که
نقطهنظرها و پیشنهادهای خود را به منظور ارتقای
سطح دانش و اصالح این شیوهنامه ،ارسال مینمایند؛
به گرمی میفشارد.

موفق باشید
آبان 1398

