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 اول دفتر
 

رفت و نوآوری شدده اسدت. عالقده بده صدعو د و       کنجکاوی منجر به پیشانسان از بدو خلقت همواره کنجکاو و جستجوگر بوده و این 

نوردی  های جدید صعود مانند سنگ هایی که در کنار این عالقه موجب ابداع شیوه چنین بهره مندی از زمان و مکان و نیاز باالرفتن و هم

هدان، سدرانجام اسدتقالد فدراسدیون جهدانی      مندان به انجام ایدن ورزش در سراسدر ج   رشد روزافزون این ورزش و جذب عالقه.گردید

 5831بهمن  2میالدی/  7002ی  ژانویه 72نوردی از فدراسیون جهانی کوه نوردی را به ارمغان آورد و این فدراسیون از روز شنبه  سنگ

 صورت مستقل آغاز نمود. هجری شمسی فعالیت خود را به

چندین   تمامی ابعاد, منوط به رعایت نظم و انظباط اداری و اجتمداعی و هدم  کاران کشورمان در  رفت کمی و کیفی ورزش حضور و پیش

 باشد. ی مفرح و مهیج می رعایت اصود فنی و تشکیالتی این رشته

ای که در سطح کشور برای  های بالقوه نیرو دارد تادست از تالش و کوشش برنداشته و با به کارگیری تمامی نگاه به آینده، ما را برآن می

نظیری که در میان جوانان این مرز و بوم وجود دارد، فعالیت خود را  کوشند، در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کم نام ایران میاعتالی 

 دوچندان نماییم.

، نماید چه که رقابت را سالم و سازنده می نماید. اما آن های مختلف زندگی بروز می رقابت در ضمیر انسان نهفته است و همواره در عرصه

جا که انسان رقابت را بدون ضوابط و مقررات در زندگی خود اعماد نماید، دچار بخل و حسدد   مدار در آن است. آن مداری و انسان قانون

های کوه نوردی، وجدود رقابدت در    مند نخواهد بود. وجه تمایز صعودهای ورزشی با دیگر رشته کرد خود رضایت گردیده و دیگر از عمل

مندد اندرژی    مند نمودن این رقابت ذاتدی و هددایت مدنظم و سدازمان     مند نمودن و قانون خصلت و توحه به سامانه ذات آن است. همین

ازپدیش نمایدان    چندین را بدیش   هایی این نامه ناپذیری است که لزوم تدوین شیوه آورند، از اصود خدشه جوانانی که به این رشته روی می

 سازد. می

صعودهای ورزشدی بدوده و حاصدل تدالش جمعدی      برگزاری مسابقات  نامه شیوه هفتمویرایش  شاملای را که پیش رو دارید  مجموعه

جمهدوری  نوردی و صعودهای ورزشدی   فدراسیون کوهو مسابقات و لیگ صعودهای ورزشی  های کمیتهکاران گرامی در  بسیاری از هم

ی  جانبده  حمایدت همده   پرتدو عنایدات حضدرت باریتعدالی و    در باشدد. امیداسدت    مدی  ها کمیتهدر طی تاریخ فعالیت این اسالمی ایران 

 شاءاهلل. سوزان این رشته، شاهد کسب افتخارات بزرگ در سطح آسیا و جهان باشیم. ان ربط و تالش تمامی دد مسئوالن ذی تمامی

 

 

 9317آبان
 تهااران

 مهدی داورپور
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 و خط مشی  اهداف

 مقدمه
در ساد های اخیر بیشترین تالش فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی اطالع رسانی، تدرویج، اشداعه، توسدعه همده جانبده      

صعودهای ورزشی بوده است. در این راه بیشترین تالش، وقف ایجاد طراحی برنامه هایی شده است که بتواند از پتانسیل موجود به 

 بهترین شکل استفاده نماید. 

مسابقات صعودهای ورزشی با چشم اندازی وسیع، اهداف متعددی را مدنظر داشته است که در صورت تحقق آن ها مسیر  برگزاری

 مناسبی را برای انجام فعالیت های آتی ایجاد خواهد کرد. )انشاا...(
 

 اهداف و خط منی

  اشاعه فرهنگ صعودهای ورزشی.ترویج و 

 یب آنان در جهت فراگیری مهارت و تجربه.تشویق آحاد جامعه به صعودهای ورزشی و ترغ 

 .شناساندن استعدادهای جوان و سمت و سو دادن به آن ها 

 .ایجاد انگیزه، شور و عالقه مندی از طریق شناساندن ابعاد مختلف ورزش سنگنوردی 

 .شناساندن صعودهای ورزشی به عنوان یک ورزش سرگرم کننده مفرح، جذاب و مهیج 

  موثر در یادگیری و گذراندن مراحل آموزشی و اوقات فراغت.ایجاد محرکی قوی و 

 .هدایت و کنترد انرژی 

 .استفاده بهینه از امکانات، لوازم و تجهیزات 

 .ایجاد فرصت های شغلی مناسب 

 .ترویج فرهنگ رقابت جوانمردانه، سالم و سازنده مبتنی بر توسعه پایدار ورزش 

 پذیری در آحاد جامعه بویژه جوانان.  تالش درجهت ایجاد روحیه مشارکت و مسئولیت 

 ی وابسته.ها عالقمندان نسبت به صعودهای ورزشی و گرایشی عمومی ها ارتقاء آگاهی 

  هدف در جامعه مسابقاتتمرکز بر استقرار و نهادینه شدن استانداردهای. 
  مبتنی بر اصل هماهنگی، انسجام و برنامه ریزی. مسابقاتتمرکز بر سیاست گذاری و الگوی یکپارچه مدیریت  
 .تعامل موثر با مراکز علمی، ملی و بین المللی 

 .بهبود مدیریت منابع و مصارف 

 ها و تجهیزات مسابقات.بهینه سازی فضا، زیر ساخت 

  .توجه بر باورهای دینی و ملی 

 .توجه بر اصود و مبانی بهداشت فردی و محیط 

  کشور.تبعیت از قوانین جاری 
 

******************** 
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 اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، حقوقی و انضباطی
 

 حقوقی و انضباطی زیر می باشند. اخالقی، تمامی کادر مسابقات صعودهای ورزشی ملزم به رعایت اصود و مبانی فرهنگی،

 و شیوه نامه های مرتبط با فعالیت های ورزشی.وانین و مقررات و آئین نامه ها قاعتقاد والتزام به قوانین جاری کشور به ویژه  .5

 دارا بودن حسن خلق و شهرت توام با تواضع و متانت و بردباری. .7

رعایت عدالت و انصاف در تمامی ابعاد و زمینه ها از جمله عدالت در گفتار و سایر ابعاد فرهنگی و اجتماعی و خوشتن داری در  .8
 هر گونه حب و بغض و اعماد سالیق شخصی.کلیه امور و مسئولیت های محوله و بدور از 

 رعایت نظم و انتظام در امور محوله و اعتقاد به اصل مهم مسئولیت پذیری. .1

 حفظ  امانت و رازداری و پایبندی به اصود مسلم کرامت واالی انسانی. .1

و روحی و عدم خروج حضور موثر منظم در محدوده و زمان اجرای مسئولیت مبنی بر حداکثر آمادگی علمی و عملی و جسمی  .1
 از محدود مذکور تا انقضاء زمان مقرر.

 جمعی و محیطی. مندی از پوشش مناسب و حفظ بهداشت فردی، بهرهآراستگی ظاهری و  .2

 رعایت تمامی نکات ایمنی و اجرای فعالیت ورزشی در فضای امن و آرام و بدور از هر گونه مخاطره و تنش و اضطراب . .3

 ت و انجام وظیفه فقط بنا به دعوت یا ابالغ رسمی و معتبر.حضور در محل اجرای مسئولی .9

 تشریک مساعی و تقسیم کار و هماهنگی الزم و مستمر با کلیه مسئولین ذیربط و سایر همکاران. .50

رعایت ادب و حفظ احترام و اجتناب از تمسخر و به کار گیری الفاظ سخیف و نسنجیده آنچه زیبنده یک انسان وارسته و یک  .55
کدادر   سرپرسدت،  مربدی،  تماشداچیان،  معتقد نمی باشد،برای تمامی دست اندر کاران و عوامل ورزشی اعم از ورزشکار،ایرانی 
 ناظر و مدیر مسابقات. خدمات و پشتیبانی، حمایت چیان، کادر طراحی، داوری،

بده احتدرام  بده     ءبرنامه بدا اتکدا  آگاهی و آشنایی کادر اجرائی از موقعیت زمانی و مکانی و اشراف کامل در مورد زمان اجرای  .57
 آئینی و قومی. ،و ملی ها و باورهای مذهبی سنت

 ده مناسب و بهینه از لوازم و تجهیزات استاندارد بدور از هر گونه افراط و تفریط و اسراف.ااستف .58

نده اهمداد و   دقت و تاکید بر اجرای حرکات ورزشی متعارف و معقود منطبق با فعالیت هدای ورزشدی رایدج فدارغ از هدر گو      .51
 مباالتی متکی بر رعایت احتیاط آنچنان که شایسته رفتار انسانی آینده نگر و معقود می باشد. بی

 فراگیری و افزایش فنون ارتباط جمعی و گروهی و بهره مندی از اصود و روابط صحیح و مناسب با تمامی عوامل ورزشی. .51

و کسددب اطددالع از چگددونگی کیفیددت و جرئیددات از پرهیددز از دخالددت و پرسددش هددای غیددر ضددروری بدداالخ  اسددتعالم   .51
 ورزشکاران،مربیان و سرپرستان و تماشا گران حین اجرای مسئولیت.

عوامدل اجرائدی میزبدان و . . . در     تدیم هدا،   سرپرسدتان،  مربیدان،  تنبیه ورزشکاران، تبلیغ، حمایت، تشویق، عدم جانب داری، .52
  مسابقات توسط ارکان اجرائی.

و تمامی  ، ناظریناسالمی و عرفی و استفاده از پوشش مناسب برای تماشاچیان، ورزشکاران، مربیان،سرپرستانرعایت شئونات  .53
نسبت به عملکرد خدارج از  ابقات صعود های ورزشی الزامی است و مسئولیت پاسخگویی عوامل اجرائی و دست اندرکاران مس

 بیل حراست توسط عوامل بر شمرده ذیربط صورت می پذیرد.رف و قانون به مراجع مربوطه و نمایندگان آنان از قعشرع، 
 

******************** 
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 کلیات برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی
صدعودهای  رعایت تمامی قوانین جاری کشور برای همه عوامل و دست اندرکاران در تمامی رده های و سطوح برگزاری مسابقاتی  .5

 الزامی است. ورزشی

 سرپرست الزامی است.یا همراه داشتن بیمه ورزشی ساد جاری برای تمامی عوامل اجرایی، ورزشکاران، مربی و  .7

 ی ایدران اسالمجمهوری  و صعودهای ورزشی مطابق تقویم ورزشی فدراسیون کوه نوردی ساله و همه صعودهای ورزشی مسابقات .8

 .گردد در کشور برگزار می ...و  آزاددر غالب مسابقات قهرمانی کشور، جام فجر، مسابقات مناسبتی، 
 .نماید میهای کشور ارساد  استان تمامیبه  پس از تصویب تدوین و مسابقات و لیگ، کمیتهساد  هردر  را یم مسابقاتتقو .1
یدا در پدی   است فدراسیون یا برعهدة  ،یبرگزاریاست فدراسیون و نیز شرایط مورد نیاز س ،یزبانی مسابقات با توجه به نوع مسابقهم .1

 .شود واگذار میمتقاضی  نهادبه  ،از بررسی پس ها؛ ، نهادها و سازمانها اعالم درخواست استان

امی مجوزهدای مدورد نیداز    غیر از فدراسیون باشد، نهاد متقاضی می بایست تا نسبت به اخذ تم درصورتی که برگزارکننده نهادی به .1
 عمل آورد. اقدام مقتضی به

 نداظرین  رعایت شئونات اسالمی و عرفی و استفاده از پوشش مناسب در تمامی مسابقات برای ورزشکاران، مربیدان ، سرپرسدتان،   .2
 تماشاگران، طراحان، داوران، حمایت چیان و همه عوامل برگزاری الزامی است.

 اداری و انتظامی برعهدة میزبان است. ژانس ، امداد و یا تکنیسین امور پزشکی ،مربوط به امور پزشکی مانند اور های هماهنگی .3

 نمایند. در مسابقه انجام وظیفه می یونفدراسیید أپس از تمطابق با آخرین نتیجه بازآموزی برگزاری مسابقه  عوامل .9
 شود. طور رسمی برگزار می به  (Speed)( و سرعتBouldring) بلدرینگ(، Leadهای سرطناب )مسابقات در رشته .50
 .نماید می اعالمهای مربوطه  بخشنامهفدراسیون طی  راثبت نام در مسابقات  ةنحو .55
 .استاسناد مربوطه موجود  مطابق مزدها، میزان دستمالی و  قوانین .57
د و همچنین قوانین داخلی مسدابقات  شو روز می  و به که هر ساله ترجمه ی این رشتهالملل مطابق قوانین بین ،مسابقات رسمی ةیکل .58

 گردد. برگزار میمندرج در فصل سوم شیوه نامه پیش رو 
 گیرد. ای مربوطه اقدامات مقتضی صورت می نامه وجود داردمطابق با شیوهانضباطی  کمیتهبه  ای که نیاز به ارجاع مسئله یموارد در .51
 کنندة قوانین جاری کشور باشد. اجرایی در همه مسابقات نباید نقض کنندگان و تمامی عوامل پوشاک و پوشش شرکت .51

کنندگان مالی در هنگام برگزاری مسابقات، باید از هر نظر منطبق با استانداردها و مجموعه مقررات فدراسیون کوه  تبلیغات حمایت .51
یغ شامل نوع مواد مصرفی، فناوری مدورد  نوردی و صعودهای ورزشی و وزارت ورزش و جوانان باشد. این موارد تمامی جزئیات تبل

 شود. های به کار برده شده، نوع رسانه و دیگر موارد مرتبط را شامل می استفاده، رنگ

ویژه رعایت مجموعه قوانین و مقررات کشوری مسابقات صعودهای ورزشی منددرج در   به موجود، های نامه و آیین ها نامه دیگر شیوه .52
 .باشند می االجرا قوت خود باقی بوده و الزم  بهقوانین مربوط به این رشته، 

 گردد. های رسمی اعالم می نامه بینی نشده متعاقباً در بخش تمامی موارد پیش .53

 عمومی این شیوه نامه بصورت مشترک در تمامی سطوح الزم االجرا است.و تمامی موارد تخصصی  .59

 عمومی قوانین جاری کشور است.نوردی و صعودهای ورزشی وتخصصی فدراسیون کوه فصل الخطاب تمامی موارد پیش بینی نشده  .70

 رعایت بهداشت فردی و محیط توسط تمامی عوامل برگزاری و دست اندرکاران مسابقات الزامی است. .75

  حفظ و نگهداری تمام امواد و مستندات، لوازم و تجهیزات توسط تمامی دست اندرکاران مسابقات الزامی است.  .77

هر گونه تغییر در چگونگی برگزاری ، ثبت نام ، جابجایی ، پذیرش ، عدم پذیرش ، شرکت کنندگان و عزد و نصب کادر اجرایی و  .78
 مسابقات و لیگ و تایید رئیس فدراسیون امکان پذیر است . کمیتهفنی تنها با نظر مسئود 

*****************  
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 سازماندهی

و صعودهای ورزشی در سطح استان، زیر  نوردیکوه، زیر نظر فدراسیون ی و سراسریکشور انجام کلیة مسابقات رسمی در سطح (9

 شود. می نظر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و با هماهنگی فدراسیون انجام

و در سه سطح کشوری،  استانی  ، آزادجوانان، بزرگساالن، A،B،C،Dنوجوانان ، Bو  Aنونهاالن  سنی های گروهانجام مسابقات در ( 2

 و آزاد برگزار خواهد گردید که شرایط سنی هر رده به شرح ذیل است: 

 برگزار گردد. و اوراد ترکیبی ،تواند به صورت انفرادی، تیمیمی مسابقات( 5-7

 تواند دو تیم )الف و ب( را در هر ردة سنی در مسابقات شرکت دهد. می متقاضی برگزاری )میزبان(( 3

  می باشد. نفر مسابقه دهنده 8هر تیم حداقل  در مسابقات تیمی: تعداد شرکت کنندگان( 4

 سرپرست اعالم نماید.  یاهر تیم مجاز است تا در صورت نیاز فقط یک نفر را به عنوان مربی و ( 5-1

روز قبل از  70کلیه ملزومات، شرایط شرکت و حضور، همچنین مدارک مورد نیاز شرکت کنندگان باید حداکثر تا ( 7-1

 برگزاری مسابقه به صورت کتبی به متقاضی برگزاری اعالم گردد. 

به  مسابقه ستاد برگزاریروز پس از پایان  80، حق الزحمه ایاب و ذهاب و...( را حداکثر تا کلیه هزینه ها )شامل اقامت، پذیرایی( 5

 نماید. می مجریان اعالم و پرداخت

با شرکت کلیة عوامل اجرایی، مسابقه دهندگان، مربیان و سرپرستان  )جلسه فنی( قبل از شروع مسابقه باید جلسه ای توجیهی( 6

 برگزار گردد، مواردی که باید در این جلسه مطرح شود، عبارت است از: 

 قه. اهداف مسابمعرفی ( 5-1

 معرفی عوامل اجرایی. ( 7-1

 تشریح زمانبندی ها. ( 8-1

 (.Fair Playدعوت به برگزاری مسابقه جوانمردانه )( 1-1

 توصیف چگونگی اجرای مسابقه و نحوة داوری و طراحی در آن. ( 1-1

 شرح روش امتیاز دهی.( 1-1

 اعالم وضعیت اردو، زمان بندی های اردویی و معرفی مسئود آن. ( 2-1

 ( توجه دادن به امر بهداشت فردی و محیط.3-1

 ( نگهداری از امواد شخصی وعمومی.9-1

 پاسخ به سئواالت. ( 50-1

 مسائل فرهنگی، شرعی، عرفی و ملی و پرهیز از مسائل حاشیه ای. ( توجه دادن به55-1

 رئوس برنامه های اجرایی در روز آغاز )برنامه افتتاحیه( به شرح زیر است: ( 7

 قرائت آیاتی از قرآن.( 5-2

 پخش سرود جمهوری اسالمی ایران.( 7-2
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 .اعالم برنامه( 8-2

 سخنرانی یک نفر از مسئوالن ورزشی، اجتماعی یا ...( 1-2

 رئوس برنامه های اجرایی در روز پایان )برنامه اختتامیه( به شرح زیر است: ( 8

 .آیاتی از قرآن ( قرائت5-3

 .ایرانپخش سرود جمهوری اسالمی ( 7-3

 .دقیقه 1اعالم برنامه به مدت ( 8-3

 سخنرانی یک یا دو نفر از مسئوالن ورزشی، اجتماعی یا ...( 1-3

 .اعطای جوایز( 1-3

 .اعالم تشکر و پایان مراسم( 1-3

 فراهم آوردن موارد زیر توسط میزان و یا نهاد برگزاری: ( 1

، خبرگزاری، هماهنگی )تکنیسین امور پزشکی(  مسابقات، تیم پزشکینفرات اداری، کارکنان ثبت نام، هدایت کنندگان ( 5-9

 سمی از نهادها و سازمانهای ذیربط و مطابق با شرح وظایف میزبان در این شیوه نامه.کامل اداری و اخذ مجوز ر

 مسابقات، تهیه دفترچه های راهنما و کارت شناسایی )آیدی کارت(.سازماندهی به ورودی ( 7-9

 آمبوالنس.پزشکی و  اتکردن امکانفراهم ( 8-9

 .م کردن محل اسکان برای ورزشکاران در صورت اعالم قبلیفراه( 1-9

و ورزشکاران،  فراهم کردن محل مناسب برای عموم تماشاگران و نیز وسایل حمل و نقل مقامات رسمی و خبرنگاران( 2-9

 .و بالعکس به محل برگزاریعوامل اجرایی از خوابگاه 

 دوپینگ با هماهنگی فدراسیون پزشکی و یا هیات پزشکی ورزشی استان. کنترد( 3-9

 فراهم کردن امکانات سرویس بهداشتی. ( 9-9

 رعایت گردد. این مالحظات زمان برگزاری مسابقه می بایستمسائل محیط زیستی: مسائل محیط زیستی در تمامی ( 50-9

 محیط زیست فدراسیون باشد. کمیتهباید بر طبق مرجع می

 ( موارد پیش بینی نشده فقط با هماهنگی فدراسیون انجام می گردد.55-9
 

******************** 
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 ی مسابقاتائرجساختار ا
 

صورت زیر، طراحی و اجرا  هبمسابقات صعودهای ورزشی ساختار کلی برگزاری  ،وری مناسب از امکانات و استفاده از زمان منظور بهره هب
 کیفیتچنین باالبردن  مه سازی زمان و توان کادر اجرایی و به بهینه ،ها جلوگیری از تداخل مسئولیت به منظورتدوین ساختار گردد.  می

 ریزی کمک خواهد نمود. مدیریت و برنامه ةو نحو مسابقات
حاضر در کادر قرار گردد باید مد نظر تمامی افراد  داشتن هماهنگی و همکاری بین تمامی ارکان مسابقات که منجر به برگزاری بهتر می

 گیرد.
 
 

 مدیر مسابقات
 

 

 ناظر فدراسیون )سرپرست فنی(
 

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

 روابط عمومی، امور فرهنگی و تبلیغات

 
 

 داوری تیم
 

 تیم طراحی
 

 حمایتچیان
 

 )ورزشکاران( مسابقه دهندگان
 

 تماشاگران
 

 ها سرپرست تیم

  

 ساختار

 اجرایی

 مسابقات
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 شرح وظایف مدیر مسابقات
 تعاریف

دهی و هماهنگی در هر مسابقه بنابر حکم مسئود نهاد برگزاری  منظور اداره، مدیریت، سازمان بهخصی است که ش مدیر مسابقه:

 گردد. مسابقه، انتخاب می

 شرایط احراز مدیریت

 ، در هنگام صدور حکم مدیریت.اد تمامس 71سن  دارا بودن حداقل .5

 چنین سوابق برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی. و هم گیری به موقع درایت کافی و توان تصمیم ،مدیریتی ةداشتن تجرب .7

گری صعودهای ورزشدی، داوری، طراحدی مسدیر یدا داشدتن حکدم        های مربی در یکی از رشته 8مدرک درجة حداقل داشتن  .8

 دهای ورزشی و یا سوابق و پیشینه آشنایی کامل با برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی.قهرمانی ورزشی در رشتة صعو

 .ساد جاریورزشی  ةبیمدارا بودن  .1

 مسابقه. تو داشتن نفوذ کالم به منظور افزایش کیفی خویشتن دار ،کاری و تعاون توانایی ایجاد روحی هم .1

 مسابقات.تسلط کافی بر زبان تخصصی و عمومی غالب و موردنیاز در  .1

 دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی  .2

 مدیر وظایف شرح

 ،هدا  نامده  چه که مطابق شدیوه  مسئولیت آنبوده و هر مسابقه  و هماهنگی دهی سازمان ،رکن مدیریت  باالترین ،مسابقه مدیر .5

 برعهده اوست. ،در تمام طود مسابقه ،شود ه وی واگذار میبقوانین و مقررات 

 جاری کشور؛رعایت کامل قوانین  .7

 ؛ها های برگزاری هر مسابقات و عمل به مفاد آن نامه اجرای دقیق شیوه .8

منظور تسدهیل   آن مسابقه و مراجع مرتبط با موضوع، به ویژه ناظر به ،با تمامی عوامل برگزاری مسابقهالزم وکافی هنگی اهم .1

 در اجرای هرچه بهتر مسابقه؛

 به مسابقه؛مربوط  گیری مکاتبات و انجام امور اداری پی .1

 ؛مسابقهآغاز از  پیش ،دارک و تجهیز ضروریات مورد نیاز مسابقهتو برگزاری، سازی مکان  تالش در آماده .1

 پیوست؛ طبق کاربرگ ،دقیق و مکتوب از مسابقه ،گزارش کامل ةتهی .2

طبق من ،موقع و مناسب کنندگان و اتخاذ تصمیم به نظرهای دیگر عوامل برگزاری و همچنین شرکت بررسی پیشنهادها و نقطه .3

  ؛ت موجودیشرایط و وضعبر 

رفدراسیون، رئیس هیئت داوری و سدرطراح( جمدع آوری   ظمدیر مسابقه موظف است تمامی کاربرگ ها را از کادر اجرایی )نا  .9

  مسابقات و لیگ تحویل نماید. کمیتهروز( به مسئود  1نموده و به همراه گزارش خود )حداکثر ظرف مدت

 روز پیش از آغاز مسابقه در محل مسابقه حضور حداقل یک .50

******************** 
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 )سرپرست فنی( مسابقات ناظرشرح وظایف 
  عریفت

است. حکم ناظر بنا بر پیشنهاد ، مسئول نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت برگزاری مسابقهشخصی است که  : ناظرناظر
و تائیید فدراسییو  بیرای     صیووداای ورششیی،   مسئول کاگروه مسابقات و لیگ توسط فدراسییو  کیوه نیوردی و   

 گردد. یا ایئت استا )در مسابقات استانی( صادر می مسابقات رسمی سراسری و کاربردی
 شرایط احراز نظارت

 سال سن در شما  ابالغ حکم؛ 31حداقل  .1
 تجربة کافی در شمینة موضوع مورد نظارت؛ .2
 اای ورششی؛سال سابقة مفید و متنوع در شمینة صوود 5داشتن حداقل  .3
 داشتن بیمة ورششی سال جاری؛ .4
 آشنایی با قوانین؛ .5

 توانایی مدیریت و رابری؛ .6

 داوری صووداای ورششی. 3داشتن حداقل مدرک درجة  .7

 دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی  .3

 وظایف شرح

 رعایت کامل قوانین جاری کشور .1

 آ ، نظارت دارد.ناظر فردی مستقل اش مسابقه بوده و بر امة امور فنی و غیر فنی  .2

اای مصوب آ ، آگاای کامیل   نامه بایست بر تمامی قوانین حاکم بر برگزاری دورة مورد نظارت و شیوه ناظر می .3
 داشته باشد.

در امیور داوری و طراحیی    تواند ناظر مییک اش عوامل اجرایی مسابقه نیست.  گویی به ایچ ناظر موظف به پاسخ .4
 .ف نظر رئیس ایئت داوری دارد، نظر ناظر حاکم استنظر داده و در مواردی که نظری خال

 بایست درخصوص وظایف محوله کمال دقت و رعایت تمامی جوانب را بنماید. ناظر می .5

 نظراای الشم و مناسب با نوع مسابقه و مشاوره به مدیر مسابقه، درصورت نیاش؛ ارائة نقطه .6

و تبوات حاصیل   مورد اجرا بگذارد. شده اش طرف ناظر را به نظرات ارائه نقطهبدیهی است که مدیر مسابقه مخیر است تا  :9تبصرة 
 خوااد بود. یننظرات ناظر، مستقیماً متوجه مدیر و عامل اش اجرا یا عدم اجرای نقطه

 بایست در تمامی مراحل برگزاری مسابقه، حضور کافی و مؤثر داشته باشد. ناظر می .7

اای پیوست، در پایا  مسابقه تهیه و  بیه   بر مسابقه را طبق کاربرگناظر موظف است تا گزارش کامل نظارت  .8
 مدیر مسابقه تحویل نماید.

 امراه داشته باشد. ناظر موظف است تا انگام شرکت در مسابقه، حکم نظارتی خود را به .9

یت ناظر موظف است بالفاصله پس اش نهایی شد  نتایج ار مرحله، اسامی نفرات برتر را جهیت انتشیار در سیا    .11
 رسمی فدراسیو  به مسئول روابط عمومی اعالم نماید.

در صورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی نشده برای ناظر مسابقات ، رئیس هیات داوری مسئولیت های ناظر را برعهده    .11
   می گیرد.

 حضور حداقل یک روز پیش از آغاز مسابقه در محل مسابقه .57

******************** 
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 مسابقات وظایف میزبان شرح
 تعریف
میزبان مسابقات در قالب یک استان، شهر، سازمان، ارگان، نهاد یا باشگاه مستعد جهت برگزاری مسدابقات  از مهمتدرین    :میزبان

تدر مسدابقات را   افزاری جهت برگزاری هر چه با کیفیدت افزاری و نرمارکان مسابقه بوده که باید مکان مناسب برگزاری و شرایط سخت
 نماید.فراهم 

 شرایط احراز میزبانی
داشتن آگاهی کامل میزبان مسابقات دربداره نحدوه برگزاری،شدرایط قدانونی جهدت برگدزاری و تدامین فضدا مناسدب)دیواره           .5

 استاندارد،خوابگاه وغیره........( جهت برگزاری و داشتن منابع مالی مناسب با توجه به هزینه مسابقات الزامی است.

 ار میزبان موظف است در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار می گردد، شرکت نماید.نماینده ی تام االختی .7

مردان(، مراحل مسابقه یا گرایش -این در اختیار میزبان است که باتوجه به امکانات خود پیش از مسابقه،  بخش برگزاری)زنان .8
 مورد نظر خود را تعیین نماید.

زبانی در بهترین شرایط هر ساد قبل از تنظیم تقویم ساالنه مسابقات فدراسیون می باشد در غیر ایدن  اعالم آمادگی جهت می .1
 ماه قبل از تاریخ برگزاری باید به فدراسیون اعالم گردد. 7صورت مراتب حداقل 

 دارا بودن مجوزهای مورد نیاز جهت برگزاری با همکاری فدراسیون از ملزومات میزبانی است. .1

شود در اختیار که به واسطه فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی منجر به جذب منابع و حمایتگران مالی می درآمدهایی .1
 باشد.فدراسیون می

 شرح وظایف

 رعایت و اجرای کامل قوانین جاری کشور و شیوه نامه برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی. .5

 های ذیربط برعهده میزبان می باشد.کلیه هماهنگی های داخلی استان با نهاد ها و سازمان  .7

 در موارد پیش بینی نشده توافقات فی ما بین میزبان و فدراسیون صائب است. .8

 باشد.مسابقات به عهده میزبان می و هماهنگی های محلی و استانی ایمنی کامل ،در نظر گرفتن مسائل امنیتی .1

 معرفی افراد شایسته جهت همکاری با کادر رسمی فدراسیون به عهده میزبان می باشد.  .1

با هدف پایین آوردن هزینه برگزاری کادر رسمی، مسابقات با حداقل نفرات در نظر گرفته شده لذا میزبان موظدف بده تدامین     .1
د ترانزیت و ...( جهت کمک به کادر رسمی مسئو حمایت چیان، افرادی تحت عنوان دستیار )مسئود دوربین، مسئود قرنطینه،

 مسابقات می باشد. 

 شده مشخ ، رئیس هیئت داوری  سرطراح های الزم را جهت اطالع ازهماهنگی دیبا مسابقه یبرگزار از قبل روز50 حداقل .2
 به عمل آورد.

 میزبان موظف است افراد مورد نیاز جهت انجام پذیرش و ثبت نام مسابقه دهندگان را با هماهنگی رئیس هیئت داوری تامین نماید.  .3

 از وظایف مهم میزبان برنامه ریزی جهت تامین و هماهنگی، موارد زیر می باشد:  .9

 یه، روابط عمومی، امور فرهنگی و تبلیغاتتدارکات ستادی و فنی، ثبت نام و امور مالی، کادر پزشکی و کمک های اول
. پذیرایی مناسب در وعده و میان وعده ها از کادر اجرایی در قبل، حین مسابقات و همچندین تدأمین خوابگداه مناسدب در حدد      50

 امکان نزدیک ترین موقعیت به محل برگزاری.

******************** 
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 زیر مجموعه های میزبان مسابقات و یا نهادبرگزاری فیوظا شرح
 :تدارکات ستادی و فنی -9

* بطور کل فراهم نمودن شرایط و وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری هر چه بهتر مسابقات را در سه بخش قبل، حین و 

از مکان برگزاری، دیواره، گیره، لوازم مربدوط بده   بعد از مسابقات را به عهده دارد فراهم نمودن زیر ساخت برگزاری مسابقات اعم 

 باشد.  غیره به عهده این ستاد می و، حمل و نقل، ترابری طراحی، داوری، خوابگاه، جایگاه تماشاچیان، نیروهای خدماتی، پشتیبانی

 ثبت نام و امور مالی: -2

ای مربوط به هر مسابقه و اطمینان از پذیرش تمدامی  * مسئولیت کنترد مدارک با توجه به مدارک مورد نیاز مندرج در اطالعیه ه

 نفرات حائز شرایط شرکت در مسابقات و تنظیم لیست نهایی نفرات شرکت کننده و ارائه آن به کادر داوری را بر عهده دارد. 

لیت تمدامی  * دریافت هزینه هر مسابقه و همچنین پرداخت آن طبق توافقات از پیش تعیین شده به مسدئولین ذیصدالح و مسدئو   

 دریافت و پرداخت ها به عهده این بخش از ارکان مسابقات می باشد.

 کادر پزشکی و کمک های اولیه: -3

* با حضور به موقع در تمامی مراحل مسابقات نسبت به درمان سریع و موثر در صورت بروز آسیب دیدگی برای تمامی افراد حاضر 

 در مسابقات اقدام می نمایند. 

 می امور فرهنگی و تبلیغات:روابط عمو -4

* رعایت و اشاعه امور فرهنگی منطبق بر سیاست های جاری کشور، وزارت ورزش و جوانان، فدارسیون کوه نوردی و صدعودهای  

 ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان استان.

رهه زمانی )قبل، حدین و بعدد از   * تمامی مسائل مربوط به هماهنگی های اداری، اخذ مجوزهای مورد نیاز، اطالع رسانی در سه ب

مسابقات( دعوت از مدعوین و مسئولین، مجری گری سالن، ارتباط با سایت ها، خبرنگاران و برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه را 

 بر عهده دارد. 

 * در موارد پیش بینی نشده نظر فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی صاحب است. 

******************** 
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 صعودهای ورزشیمسابقات و میزبانی برگزاری برای مورد نیاز  لوازمامکانات، تسهیالت و  فهرست
 نوع مسابقه محل های مورد استفاده لوازم مورد نیاز ردیف

 با توجه به تعداد ،ینهقرنط سه رقمی به تعداد شرکت کنندگان  گانکنند به تعداد شرکت شده چاپ ةشمار -5

با امکانات  کنندگان شرکت

 -کردن و سرویس بهداشتی گرم

 و رختکن مجزا ةینقرنط

پس از صعود )به منظور تعویض 

 دهندگان(، لباس مسابقه

 ها، مدیران تیم

برداران، عوامل  عکاسان و فیلم

 اجرایی،

 -میهمانان ویژه

خوابگاه و دیواره های مناسب و 

 استاندارد.

 تمامی مسابقات
 

 اجرایی کادر، مسابقه دهندگان، سرپرست ها و ...(آی دی کارت )کارت  -7
 کنندگان به تعداد مورد نیاز برای نصب شماره به پیراهن شرکتی قفل سنجاق -8

 ImTOO videoو  MS Office ،The KM Playerهای افزار به نرم مجهزتاپ  یک لپ -1

editor 
 افزاری )یک عدد کارتریج اضافی( نرمافزاری و  یک دستگاه چاپگر لیزری و ملحقات سخت -1

 به تعداد الزم یار بلند و چندراهی برقسیم س -1
 پخش صدا و موسیقی دستگاه -2
 )بدون کالم( مناسبیقی موس -3
پهن، چسب مایع،  ای ی شیشهنوار چسبلوازم تحریر )خودکار، ماژیک، منگنه دیواری،  -9

 (A4 در قطع کاغذچسب پارچه ای، تخته وایت برد، قیچی، 
 حلقه 1های مختلف، از هر رنگ  رنگی پهن در رنگی نوار چسب -50
عدد مخت  )بسته به تعداد  8صندلی(: حداقل 10و صندلی)حداقل یز معدد  1حداقل  -55

 عدد مخت  تیم پزشکی( 8عدد مخت  طراحان،  1مسیر(، 
 منظور دسترسی سریع و آسان به تمام سطح دیواره( دستگاه باالبر مناسب )به -57
 عدد( 1متری به تعداد افراد تیم طراحی )حداقل  8یا  7نردبان  -58
 تشک ایمنی مناسب به تعداد کافی -51
 ها کاور جهت پوشش نواحی بین تشک -51
مداد، احکام قهرمانی و گواهی شرکت در مسابقه، سینی پایانی، ی برای روز قهرمانی سکو -51

 اهدای مداد
 و ملزومات پزشکی مناسب و کافی پزشکحداقل یک نفر  -52
 دریل شارژی -53
 عدد 7آچار فرانسه  -59
 عدد حجم 10گیره پا، حداقل  700گیره دست و  800حداقل  -70
 عدد گیره پیچ خودکاری 500حداقل  -75
 اینچ( 3و  1پیچ در سایزهای مختلف ) -77
 عدد 300سانتی متر( حداقل  1و  8، 7پیچ خودکار )سایز  -78
 تعدادی جعبه و نخ برای حمل گیره ها -71
 برداری برای هر مسیر یلمفین دوربحداقل یک دستگاه  -71
 با قابلیت اتصاد به لپ تاپ یزیونتلویا  حداقل یک دستگاه ویدئو پروژکتور -71
 عدد فرچه سیمی 1 -72
 دسترسی به اینترنت سرعت باال -73
 شکل برای کادر برگزاری غیر فنی لباس یک -79
چیان و داوران  شکل برای کادر برگزاری فنی شامل داوران، طراحان، حمایت لباس یک -80

 قرنطینه
  اضطراریموتور برق جهت تامین برق  -85
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 صعودهای ورزشیمسابقات و میزبانی برگزاری برای مورد نیاز  لوازم امکانات، تسهیالت و فهرست

 نوع مسابقه محل های مورد استفاده لوازم مورد نیاز ردیف

فراخوانی با ظرفیت حداقل  ةمنطق ها آن برداری با ملزومات دو عدد دوربین فیلم حداقل -5

 یواره(د)نزدیک  هشت نفر

 مسابقات سرطناب

 و ....( به مقدار مورد نیاز برای هر دوربین DVD)مانند: فیلم،  سازی تصویر واسط ذخیره -7

 دوربین ةپای سه -8

 عدد لپ تاپ 1یا  usbعدد تلویزیون مجهز به درگاه  1 -1

فرود یا عدد ابزار حمایت غیر قفل شونده هشت   1عدد کارابین پیچ، 70حلقه طناب،  1 -1

 70عدد،  50عدد، صفحه رود  1عدد، قرقره  1عدد گری گری، یومار  1عدد،  1ریورسو 

 سانتی متر 11عدد تسمه  70سانتی متر،  80عدد تسمه 

 عدد سبد مخصوص طناب برای کنار مسیر 1 -1

 ی فراخوانی صندلی برای منطقه 3حداقل  -2

 نفدر  7فراخوانی بدا ظرفیدت    ةمنطق ها آن برداری با ملزومات عدد دوربین فیلم 1 -5

جددا،  از آنکدده  (هدیددوار پشددت بدده)

 .نشود همسیرها دید
 بلدرینگمسابقات 

 و ....( به مقدار مورد نیاز برای هر دوربین DVD)مانند: فیلم،  سازی تصویر واسط ذخیره -7

 دوربین ةپای سهعدد  1 -8

 منظور پخش و نمایش تایمر، سیستم صوتی و نمایشی به تاپ لپعدد  8 -1

 ها و فراخوانی صندلی برای استراحت، انتظار بین مسیر 70حداقل  -1

 عدد برس دستگیره بلند 50 -1

فراخوانی با ظرفیت حداقل  ةمنطق سنج  سیستم زمان -5

 هشت نفر
 مسابقات سرعت

 گری، هشت فرود، عدد گری 1عدد کارابین پیچ،  70حلقه طناب،  1 -7

 عدد سبد مخصوص طناب برای کنار مسیر 7 -8

 ی فراخوانی صندلی برای منطقه 3حداقل  -1

 های مربوط نامه الزحمة عوامل اجرایی طبق شیوه پرداخت حق -5

 لی(مح)هماهنگی های  راه هماهنگی الزم با استانداری، نیروی انتظامی، صداوسیما، پزشک و تیم هم -7

 محترم مسابقه مربیان و با سرپرستان تیم ها و ناظر ،اجرایی، ورزشکاران و سرپرستو عوامل وآمدِ کادر  تهیه و تأمین تغذیه، خوابگاه، رفت -8
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 صعودهای ورزشیبرگزاری مسابقات برای مورد نیاز  افراد فهرست
 

 حداقل تعداد نفر مورد نیاز 

 سرعت بلدرینگ سرطناب نوع مسابقه

 تیمی انفرادی  بلدر 50 بلدر 1 مسیر 1 مسیر 7 نوع مسابقهعنوان 

 5 **رئیس هیئت داوری

 5 5 5 5 5 5 بندی داور رده

 2 2 50 1 1 7 داور

 5 5 5 5 5 5 * سر طراح

 5 5 1 8 1 1 طراح

 5 5 7 5 7 5 مسئود قرنطینه

 5 5 7 5 7 5 مسئود ترانزیت

 7 7 1 7 1 7 مسئود دوربین

 7 7 8 7 8 7 مسئود پذیرش

 1 1 - - 1 1 چی حمایت

 5 **ناظر فدراسیون )سرپرست فنی(

 5 **مدیر مسابقه

 5 5 5 5 5 5 تدارکات

 7 7 7 7 7 7 خدمات

 5 5 5 5 5 5 مجری

 5 5 5 5 5 5 روابط عمومی

 برای هر مسابقه پزشک و دستیار
 

  گردند. از شروع مسابقات جهت طراحی مسیرها به محل میزبانی اعزام میروز قبل  1تا  5تیم طراحی با توجه به مراحل و سطح مسابقات از 
 .در صورت انجام حمایت در مسابقات سرعت و سرطناب توسط تیم طراحی ، حق الزحمه حمایت چیان جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد 
  مسابقات و لیگ فدراسیون امکان پذیر است. کمیتههرگونه تغییر فقط با هماهنگی 

 در مسابقاتی که گیره های سرعت نصب شده است نیازی به سرطراح نمی باشد. *
نمایدد و هرگونده تغییدر بدا تائیدد کدارگروه مسدابقات و لیدگ          در هر مسابقه فقط یک ناظر، یک رئیس هیئت داوری و یک مدیر مسابقه انجام وظیفه می ** 
 پذیر است. امکان

******************** 
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 داوریشرح وظایف تیم 
 تعریف

، قوانین داخلی  IFSCتیم داوری مسئولیت قضاوت و رده بندی عادالنه مراحل مسابقه که بر حسب قوانین  تیم داوری: 
 را بر عهده دارد.  رو نامه پیش و شیوهمسابقات 

 شرح وظایف رئیس هیئت داوری
 رعایت کامل قوانین جاری کشور. .5

 اخالقی و عرفی.رعایت حد و حدود مسائل شرعی، فرهنگی،  .7

رییس هیئت داوری، سرپرستی تمامی جلساتی را که با مسئوالن فدراسیون و مسئوالن برگزاری و هم چنین تمامی جلسات  .8
 فنی که با میزبان مسابقات، مسئوالن تیم ها و مسابقه دهندگان تشکیل می شود را نیز برعهده دارد.

مسابقه و هریک از داوران کارآموز حاضر در مسابقه که مراحل پایانی رییس هیئت داوری ملزم است گزارشی تفصیلی دربارة  .1
 ، به فدراسیون ارائه دهد. دورة آموزش های داوری خود را می گذرانند

 ، ادامه دادن و متوقف کردن مسابقه در هر لحظه را بر عهده دارد. رئیس هیئت داوری اختیار تام در شروع .1

 در محوطه مسابقه را دارد. حاضریا اخراج هر یک از افراد  رئیس هیئت داوری اختیار تام در عزد .1

رئیس هیئت داوری موظف است در پایان مسابقه تمامی تجهیزاتی را که در ابتدای مسابقه تحویل گرفته است را با هماهنگی و  .2
 نظارت مدیر مسابقه به مسئود پشتیبانی تحویل نماید.

بینی نشده برای رئیس هیات داوری در مسابقات رسمی فدراسیون، ناظر مسابقه حوادث پیش اتفاق و در صورت بروز هرگونه  .3
 وظایف ایشان را بر عهده خواهد گرفت.

رئیس هیئت داوری موظف است در مسابقات بانوان نسبت به پاک شدن فیلم صعود مسابقه دهندگان اطمینان حاصل نموده و  .9
 ولین مربوطه رسیده را تحویل مدیر مسابقه نماید.کاربرگ امحا فیلم صعود بانوان را که به امضای مسئ

 در صورت بروز حادثه رئیس هیات داوری موظف است تا فیلم حادثه را به فدراسیون ارائه نماید. .50

 مسئولیت انجام پذیرش ورزشکاران را بر عهده دارد.  رئیس هیئت داوری .55

 .باشد یم مسابقه از قبل انیچ تیحما یفن دییتا مسئود یداور ئتیه سیرئ .57

 شرح وظایف تیم داوری
 باید در ساعات مقرر در محل مسابقه حضور پیدا کنند. .5

 باشند. موظف به حفظ و نگهداری تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده می .7

 رعایت جدود زمانبندی و اجرای به موقع مراحل مسابقه، در بخش داوری از الزامات تیم داوری است. .8

 تجهیزات انفرادی برای داوران الزامی است.)نوشت افزار،زمان گیر،سوت، جلیقه رسمی و. . . . .( همراه داشتن پوشاک و .1

 . استفاده از پوشاک مصوب به ویژه برای بانوان شامل مقنعه ، مانتو ، شلوار ، جوراب و کفش مناسب . 5-1

 عهده تیم داوری می باشد.نام مسابقه دهندگان برراسیون میزبانی مسابقه رابرعهده دارد، انجام پذیرش وثبت که فددرمسابقاتی  .1

 داوران موظف به حفظ امواد عمومی، رعایت بهداشت فردی و محیط و همکاری با نهاد برگزاری و میزبان در طی .1
 مسابقه هستند.
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 مسابقاتتیم طراحی  فیوظا شرح 
 

 رید ز مدوراد  شامل سرطراح فیوظا. دینما منصوب مطابق با آخرین نتیجه بازآموزی را سرطراح دیبا برگزارکننده نهاد ای ونیفدراس .5
 :شود یم

 رعایت کامل قوانین جاری کشور. .7

 رعایت حد و حدود مسائل شرعی، فرهنگی، اخالقی و عرفی. .8

 مسئولیت طراحی و تیم طراحی مسابقه بر عهده سرطراح می باشد. .1

داری مسیر، شامل طراحی هر  دربارة تمامی امور مربوط به طراحی و نگه رویداداز  پیش ، فکری اعضای تیم طراحی سرطراح با هم .1
سازی مسیرها ، نصب  ؛ تعمیر و پاکIFSCمطابق با مقررات  ،ی میانی و دیگر تجهیزات مورد نیازها ، حمایتها مسیر ، نصب گیره

بده  اسدت،  مسئود کنترد استانداردهای فنی و ایمنی هر یدک از مسدیرها   سرطراح،  نماید. داری امکانات ، انجام وظیفه می و نگه
مسدیرهای صدعود سدرطناب کمدک      ةبه تهیة نقشد دهد،  مسابقه مشاوره میفضای  مربوط بهرییس هیئت داوری در مسائل فنی 
  کند. ی ویدئویی را به داوران توصیه میها کرده، و محل قرارگیری دوربین

آموزشی خود را  ةحاضر در مسابقه، که مراحل نهایی دور زورهر یک از طراحان کار بارة مسابقات وسرطراح ملزم است گزارشی در .1
 .ارائه نماید ونیفدراسگذرانند، به  می

 سرطراح موظف است در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار می گردد، شرکت نماید. .2

 ؛IFSC نیقوان با ها آن مطابقت و ؛ مناسب یفن یاستانداردها از رهایمس یبرخوردار نتردک .3

ولیت طراحی مسیر جهت برگزاری مسابقات را با توجه به زمان بندی و مراحل مسابقات و بر اساس برنامه ریزی های ازقبل ئمس .9
 تعیین شده را به عهده دارد.

 اح و تیم طراحی می باشد .ولیت کامل و در نظر گرفتن ایمنی مسیرها در کلیه مراحل مسابقه به عهده سرطرئمس .50

 با توجه به برنامه مسابقات تحویل به موقع مسیرها در هر مرحله از مسابقه به عهده سرطراح می باشد. .55

 . مسابقه یمنیا یاطیاحت اقدامات تیرعا تیمسئول و شانیا حیصح تیفعال از کردن دایپ نانیاطم طراحان، کمک کار یهماهنگ .57

 .مسابقه شروع از قبلاحل، مر ریمس کردن یمخف ای دهیپوش .58

موظف است در پایان مسابقه تمامی تجهیزاتی را که در ابتدای مسابقه تحویل گرفته است با هماهنگی و نظدارت مددیر    سرطراح .51
 مسابقه به مسئود پشتیبانی تحویل نماید.

 شند.داری تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده می با ی طراحان موظف به حفظ و نگه کلیه .51

در صورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی نشده برای سرطراح در مسابقات رسمی، فرد جایگزین با پیشنهاد ناظر مسابقات و تایید  .51
 مسابقات و لیگ انتخاب می شود.  کمیته

در طدی  ، رعایت بهداشت فردی و محیط و همکاری تمام عیار با نهاد برگدزاری و میزبدان   طراحان موظف به حفظ امواد عمومی  .52
  .برگزاری مسابقه می باشد

 چینش و برچینی تجهیزات طراحی بر عهده تیم طراحی می باشد. .53

 هماهنگی کامل سرطراح با مدیر، ناظر، رئیس هیئت داوری مسابقات. .59

******************** 
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 مسابقاتحمایت چیان  فیوظا شرح

 تعریف
 دهنده در زمان صعود می باشد. سئود حفظ ایمنی و کنترد کننده سقوط مسابقهحمایت چی: 
 رعایت کامل قوانین جاری کشور .5
 رعایت حد و حدود مسائل شرعی، فرهنگی، اخالقی و عرفی. .7
 حمایت چیان می بایست دارای بیمه ورزشی ساد جاری باشند. .8
. کندد  کمدک  او بده  کدار  نید ا در یدومد  شخ  حاًیترج و شود کنترد یچ تیحما کی توسط نیزم یرو از دیبا صعود طناب .1

 حرکدات  یرو بر دقت به را خود توجه دهنده، مسابقه صعود مدت تمام در و کرده استفاده یدست تیحما ابزار از دیبا یچ تیحما
 :ندینما حاصل نانیاطم لیذ موارد از و کرده متمرکز دهنده مسابقه
 .نگردد اشکاد دچار طناب یسفت و کشش اثر بر دهنده مسابقه حرکات (الف
 ای نشود، کار نیا انجام مانع یچ تیحما است، یانیم یها تیحما از کی هر به طناب اتصاد حاد در یا دهنده مسابقه یوقت (ب
 .کند جمع فوراً را آمده وجود به طناب اضافه مقدار د،ینما متصل یانیم تیحما به تیموفق با را طناب نتواند صعودکننده اگر
 . شوند متوقف کینامید روش به دهندگان مسابقه یها یپاندول تمام (ج
 و. نکند تجربه را اندازه از شیب سقوط شود، یم تیحما که یا دهنده مسابقه (د
 هدر  اید  برجسدته  هدای  قسدمت  یها لبه با برخورد از یناش یدگدی بیآس خطر معرض در دینبا شده پاندود دهنده مسابقه (ه

 .باشد صعود وارهید از یقسمت
 کننددة  کمدک  عندوان  بده  است ممکن طناب در کشش هرگونه. کند جادیا طناب اضافه یمناسب مقدار شهیهم دیبا یچ تیحما .1

 .کرد خواهد اعالم یفن حادثة را آن ،IFSC داور که شود، یتلق صعودکننده، حرکت در یمانع ای یخارج
 آموزش را سرطناب مسابقات یبرا مناسب کردن تیحما یها روش دیبا کند، یم منصوب مسابقات زبانیم که را یانیچ تیحما .1

. شدود  خواسدتار  زبدان، یم از را انید چ تید حما از کید  هدر  ضیتعو تا دارد اریاخت ،IFSC داور مسابقه زمان هر در. باشند دهید
 تید حما را یا دهندده  مسابقه مسابقه، آن یبعد یها بخش از کی چیه در ندارد اجازه نظر، مورد یچ تیحما ض،یتعو درصورت
 .دینما
 دید با کدار  نیا نیح در. شود آورده فرود نیزم یرو بر دیبا دهنده مسابقه سقوط، از پس ای یانیم نیآخر به طناب اتصاد از پس .2

 .نکند برخورد ن،یزم یرو بر موجود لیوسا با دهنده مسابقه تا شود دقت
 کار نیا. بکشد نییپا سرعت به را طناب ماندة یباق دیبا یچ تیحما کند، یم باز اش یصندل از را طناب کننده رقابت که یحال در .3

 دهنده مسابقه تر عیسر چه هر ترک از که است  یچ تیحما فةیوظ. نخورد هم بر ها یانیم نظم که ردیپذ صورت یا گونه به دیبا
 .شود مطمئن مسابقه منطقة از
 .ندینما تیرعا را یگروه یهمکار طیشرا ستیبا یم انیچ تیحما .9
 .باشد یضرور واقعاً آنکه مگر زدینر هم به را دهنده مسابقه تمرکز .50
 .بگذارد انیم در داور با دارد وجود یمشکل اگر نکند، لمس را دهنده مسابقه هرگز .55
 .کند متصل خود یصندل به یفراخوان منطقه در را یتیحما ابزار .57
 .از منطقه ترانزیت خارج می نماید را دهنده مسابقه یشخص لیوسا دوم کننده تیحما .58
 .نکند و یا با او شوخی قیتشو تالش هنگام در را دهنده مسابقه هرگز .51
 .دنبگذار انیم در داور با عاًیسر را مشاهده نمایند یمشکل اگر .51
در  ، رعایت بهداشت فردی و محیط، همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبدان حمایت چی موظف به حفظ امواد عمومی  .51

 طی برگزاری مسابقه است.
 حمایت چیان با رئیس هیئت داوری و سرطراح در طی برگزاری مسابقه الزامی است.هماهنگی کامل  .52
 سرطراح مسئود تایید حمایت چیان قبل از مسابقه می باشد. .53
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 )ورزشکاران(دهندگان  همسابق فیوظا شرح
 تعریف

 به صورت انفرادی یا تیمی جهت انجام رقابت در فضای مسابقه اعالم حضور می نماید. شخصی است که مسابقه دهنده: 

 وظایف شرح

 الزامی است. ، فرهنگی و اخالقی در محیط مسابقهرعایت کامل قوانین و شئونات شرعی و عرفی  .5

 رعایت حد و حدود مسائل شرعی فرهنگی اخالقی، عرفی و اخالقی در محیط مسابقات. .7

همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات، کوشش در جهت حفظ و نگهداری  همیاری و .8
 امکانات، امواد و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست.

نین و برنامه مسابقات می باشند) عدم اطالع از قوانین منجر به سلب شرکت کنندگان شخصاً موظف به کسب اطالع کامل از قوا .1
 مسئولیت از مسابقه دهندگان نمی شود.(

 کنندگان است. تجهیزات دارای استاندارد به عهده شرکتلوازم و استفاده از  .1

 باشند.مسابقه دهندگان موظف به همراه داشتن پوشاک مناسب بر طبق قوانین می .1

ای در زمان نوبت شروع خود تجهیزات مناسب را به همراه نداشته باشد اجازه شروع تالش بر روی مسیر را  اگر مسابقه دهنده .2
 نداشته از دور رقابت ها حذف خواهد شد.

 بوده و از انجام اعمالی که مورد تایید عموم و جامعه نمی باشد خودداری نموده.دهنده موظف به پوشاندن هرگونه خالکوبی مسابقه .3

 باشند. مسابقه دهندگان و مسئولین تیم ها شخصاً مسئود عملکرد و رفتار خود میکلیه  .9

 شود. ی انضباطی ارجاع داده میدر صورت بروز مشکالت انضباطی شخ  خاطی به کمیته .50

 حضور و خروج به موقع از محوطه مسابقه در هر یک از مراحل مسابقه به عهده شرکت کنندگان است. .55

 ارائه مدارک مطابق با اطالعیه مربوط به هر مسابقه در زمان پذیرش الزامی می باشد.  .57

 تمامی مسابقه دهندگان موظف به رعایت نکات عدم استفاده از مواد نیرو زاد می باشند. .58

فاده از مواد نیروزا را در هر زمان و هر مرحله از مسابقات، مسابقه دهندگان باید همکاری الزم با کادر پزشکی برای اثبات عدم است .51
 داشته باشند.

اعتراض برابر قانون تنها بصورت کتبی به همراه وجه نقد توسط مسئولین تیم یا مسابقه دهنده که معرفی نامه کتبی و معتبر دارند  .51
 قابل پذیرش است.

 مسابقه دهندگان موظف به نصب شماره تهیه شده توسط میزبان در حین صعود می باشند. .51

 ن کارت ملی و بیمه ورزشی ساد جاری الزامی است. همراه داشت .52

 ساد الزامی است.  53ارائه رضایت نامه برای افراد زیر  .53

 رعایت کامل مفاد بخشنامه های مربوطه الزامی است.  .59

  رعایت بهداشت فردی و محیطی الزامی است. .70

  در طی برگزاری مسابقه است. و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان مسابقه دهنده موظف به حفظ امواد عمومی  .75

******************** 
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 جدول رده سنی ورزشکاران

 
 مسابقات و لیگ کمیتهفدراسیو  کوانوردی و صووداای ورششی، 

 سال تولد ی سنی بر حسب اا جدول رده

 ۰۹ ۰۸ ۰۷ ۰۶ ۰۱ ۰۱ ۰۱ ۰۱ ۰۰ ۰۱ ۹ ۸ ۷ ۶ سن )سال(               

 جوانان A نوجوانان B نوجوانان C نوجوانان D نوجوانان A نونهاالن B نونهاالن سال مسابقه

۰۱۹۷ 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1381 1379 1378 

۰۱۹۸ 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1381 1379 

۰۱۹۹ 1393 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1381 

۰۱۱۱ 1394 1393 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 

۰۱۱۰ 1395 1394 1393 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 

۰۱۱۱ 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 

۰۱۱۱ 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 

۰۱۱۱ 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 

۰۱۱۱ 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
 

 

25 

 شرح وظایف تماشاگران مسابقات

 تعریف

هدای الزم، بدرای    شدة میزبان و پرداخت هزینه شود که طبق ضوابط و مقررات تعیین به شخ  یا اشخاصی اطالق می تماشاگر:

 کند. تماشای مسابقات در محل برگزاری صرفا جهت تشویق تیم یا مسابقه دهنده خاص حضور پیدا می

 شرح وظایف

 در طود برگزاری مسابقه است. عرفی، اخالقی و فرهنگی، مسائل شرعی و تماشاگر موظف به رعایت تمامی قوانین جاری کشور .5

همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات، کوشش در جهت حفظ و نگهداری  .7
 الزامیست.امکانات، امواد و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات 

 از اخذ مجوز الزم، مجاز به ورود به جایگاه ویژه در محل برگزاری مسابقه است. تماشاگر تنها پس .8
 گونه اعتراضی به نحوة برگزاری مسابقه ندارد. تماشاگر حق هیچ .1
 را ندارد.تماشاگر اجازة ورود به فضای مسابقه )منطقه قرنطینه، میز داوری، محیط برگزاری و پیرامونی دیواره ... (  .1

تماشاگر اجازه برقراری ارتباط با مسابقه دهندگان را پیش از نوبت تالش آن ها را ندارد )در صورت احراز این مدورد طبدق قدوانین     .1
 مسابقه دهنده با دریافت کارت زرد و اخراج مستقیم از مسابقه روبرو خواهد شد(.

 مسابقه دهنده یا تیم محبوب خویش را تشویق کند.ارهای مناسب، عتواند با استفاده از ابزار یا ش تماشاگر می .2

 بیان هر گونه شعار سیاسی یا مذهبی در طود برگزاری مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد. .3

 بیان هر عبارتی که به دین، مذهب، عقیده فکری یا سیاسی مسابقه دهندگان مربوط باشد، در طود مسابقات ممنوع است. .9

ر تشویقی که باعث بر هم ریختن نظم عمومی محل برگزاری مسابقات یا سلب آسایش دیگر افراد حاضر در استفاده از هرگونه ابزا .50
 محل می شود ممنوع است.

پرتاب هر گونه شی ای به طرف یک مسابقه دهنده یا عوامل اجرایی یا محوطه مشخ  شده مسابقات به هر دلیل ممکن و چده   .55
 ده باشد یا خیر؛ ممنوع و از مصادیق جرم محسوب شده و پی گرد قانونی دارد.باعث بروز خسارت مالی یا صدمه جسمانی ش

در صورت بروز این مسئله، تماشاگر خاطی دیگر حق مشاهده باقی مانده مسابقات را نداشته و عوامدل انتظدامی حاضدر در محدل      .57
 برگزاری، وی را به بیرون از محل برگزاری هدایت خواهند نمود.

ل تماشاگر خاطی منجر به بروز صدمات مالی یا جسمانی به هر شخ  حقیقی یا حقوقی شود، وی بدرای  بدیهی است که اگر عم .58
 ادامه تحقیق و بررسی وضعیت، به نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد.

دهد، طبق  مدیر مسابقات، رئیس هیئت داوری و داور رده بند می توانند در صورتی که تماشاگر هر گونه عمل خالف قانونی انجام .51
 مقررات با وی برخورد نماید و او را فوراً از محدوده مسابقه اخراج نمایند.

 تماشاگر موظف به حفظ امواد عمومی در طی برگزاری مسابقات است و در صورت ورود هر گونه خساراتی باید آن را جبران نماید. .51
 دهندگان ممنوع است. استفاده از عبارات موهون و زننده برای تشویق فردی یا تیمی مسابقه .51
مسابقه اخراج نموده، و درصورت لزوم  ةفوراً از محدود ،شده است یکه مرتکب تخلفرا شخصی  رییس هیئت داوری اجازه دارد هر .52

 مهم به حالت تعلیق نگاه دارد. های مسابقه را تا انجام این امرِ تمام فعالیت
  رعایت بهداشت فردی و محیطی الزامی است. .53

********************  
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 ها شرح وظایف سرپرست تیم
 تعریف

شود که هماهنگی و مدیریت تیم اعزامی را در کلیه مراحل مسابقه )قبل، حین و بعد از مسابقه( بر عهدده   به شخصی اطالق می سرپرست تیم:
 دارد.

 شرایط احراز سرپرست تیم
 مسابقه.، در هنگام برگزاری اد تمامس 71سنّ  دارا بودن حداقل .5
 چنین آشنا به برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی. و هم گیری به موقع درایت کافی و توان تصمیم ،مدیریتی ةداشتن تجرب .7
 ساد جاریورزشی  ةبیمدارا بودن  .8
 .و داشتن نفوذ کالم ،کاری و تعاون توانایی ایجاد روحی هم .1
 بقات.تسلّط کافی بر زبان تخصّصی و عمومی غالب و موردنیاز در مسا .1
 دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی .1

 شرح وظایف سرپرست تیم 
 سرپرست موظّف به رعایت تمامی قوانین جاری کشور، مسائل شرعی، عرفی، فرهنگی و اخالقی در طود برگزاری مسابقه است. .5
در جهت حفظ و نگهداری امکانات،  همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات، کوشش .7

 امواد و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست.
 از اخذ مجوّز الزم، مجاز به ورود به جایگاه ویژه در محلّ برگزاری مسابقه است. سرپرست تنها پس .8
 گزاری مسابقه ندارد.گونه اعتراضی به نحوة بر سرپرست حقّ هیچ .1
 سرپرست اجازة ورود به فضای مسابقه )منطقه قرنطینه، میز داوری، محیط برگزاری و پیرامونی دیواره ... ( را ندارد. .1
سرپرست اجازه برقراری ارتباط با مسابقه دهندگان را پیش از نوبت تالش آن ها را ندارد )در صورت احراز این مدورد طبدق قدوانین مسدابقه      .1

 با دریافت کارت زرد و اخراج مستقیم از مسابقه روبرو خواهد شد(.دهنده 
 سرپرست می تواند با استفاده از ابزار یا شعارهای مناسب، مسابقه دهنده یا تیم محبوب خویش را تشویق کند. .2
 بیان هر گونه شعار سیاسی یا مذهبی در طود برگزاری مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد. .3
رگونه ابزار تشویقی که باعث بر هم ریختن نظم عمومی محل برگزاری مسابقات یا سلب آسایش دیگر افدراد حاضدر در محدل    استفاده از ه .9

 شود ممنوع است. می
پرتاب هر گونه شی ای به طرف یک مسابقه دهنده یا عوامل اجرایی یا محوطه مشخ  شده مسابقات به هر دلیل ممکن و چه باعث بروز  .50

 شده و پی گرد قانونی دارد. ه جسمانی شده باشد یا خیر؛ ممنوع و از مصادیق جرم محسوبخسارت مالی یا صدم
خاطی دیگر حق مشاهده باقی مانده مسابقات را نداشته و عوامل انتظامی حاضدر در محدل برگدزاری،     سرپرستدر صورت بروز این مسئله،  .55

 وی را به بیرون از محل برگزاری هدایت خواهند نمود.
خاطی منجر به بروز صدمات مالی یا جسمانی به هر شخ  حقیقی یا حقدوقی شدود، وی بدرای ادامده      سرپرستبدیهی است که اگر عمل  .57

 تحقیق و بررسی وضعیت، به نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد.
خالف قانونی انجام دهد، طبق مقررات هر گونه عمل  سرپرستمدیر مسابقات، رئیس هیئت داوری و داور رده بند می توانند در صورتی که  .58

 با وی برخورد نماید و او را فوراً از محدوده مسابقه اخراج نمایند.
 تماشاگر موظف به حفظ امواد عمومی در طی برگزاری مسابقات است و در صورت ورود هر گونه خساراتی باید آن را جبران نماید. .51
 ص هر مسابقه به عهده سرپرست می باشد.کسب اطالع از جدود زمان بندی مسابقه و شرایط خا .51
 حضور به موقع تیم در زمان های از پیش تعیین شده مستقیماً به عهده سرپرست تیم می باشد. .51
 سرپرست هر تیم موظف است در جلسه فنی مربوط به هر رشته از مسابقات شرکت نماید. .52
 رسیدگی می باشد.اعتراضات تنها توسط سرپرست تیم با رعایت روش قانونی اعتراض قابل  .53
 دهندگان را در زمان مسیر خوانی و صعود بر روی مسیرها را ندارد. سرپرست اجازة برقراری ارتباط با مسابقه .59
سرپرست موظّف به حفظ امواد عمومی و تیمی که شامل لوازمی که توسط میزبان در اختیار تیم قرار داده شدده در طدیّ برگدزاری مسدابقه      .70

 است. 
 دی و محیطی الزامی است. رعایت بهداشت فر  .75

********************  
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 قوانین طراحی سرطناب
        در طراحی مسیرها از ابتدا تا انتها به صورت آسان، متوسط و سخت طراحی شود. ایدن بددان معناسدت کده حرکدات ابتددایی

خاتمده   7cادامده و   7bآغاز،  6cمسیرها بایستی آسان طراحی گردد و به تدریج  دشوار شود. به طور مثاد یک مسیر با درجه 
 یابد.

 تمامی شرکت کنندگان بایستی بتوانند حداقل یک سوم مسیر را صعود کنند.های رشته سرطناب در طراحی تمامی مسیر 

  باشد.متر  51حداقل شده  طراحیبهتر است طود مسیر 

  حرکت طراحی شود.  11حرکت و حداکثر  81به دلیل محدودیت زمانی بهتر است حداقل 

 ها نبایستی نقطه استراحت خوبی داشته باشند. مسیر 

 احی شود که مسابقه دهنده بیشتر از زمان صعود خود بر روی مسیر بماند و از نظر طراحی، تماشاچیان ها نباید طوری طرمسیر
 گردد.و پخش تلویزیونی این کار بسیار نامطلوب است و به عنوان ضعف طراحی محسوب می

  استفاده نشدود زیدرا   های زیاد در یک فضای کوچک، مانند طراحی حرکات ساعتی )چرخشی( از گیره طراحی درحتی المقدور
 ممکن است در داوری مشکل ایجاد نماید.

 شود و اتمام طراحی و تست آن معمدوالً در سداعات   اصوال درکار طراحی مرحله مقدماتی آخرین مسیری است که طراحی می
های الزم را به های صعود با رئیس هیئت داوری هماهنگیی فیلمگیرد. سر طراح موظف به منظور تهیهاولیه بامداد انجام می

 عمل آورد.

 که شود طراحی ایگونه به باید مسیر هر: 
o دهندده  مسدابقه  برای اشکاد ایجاد یا دیدن آسیب یا دهنده، مسابقه دیدن آسیب خطر از دهنده، مسابقه سقوط اثر بر 

 .شود ثالث جلوگیری شخ  یا دیگر

o باشد نداشته پایین سمت به پرش. 

 که بگیرد تصمیم داوری هیات سییر موافقت و سرطراح مشورت با تواند،می بندداور رده:  
 

o شود. میانی( متصل یهاحمایت دیگر لزوم در صورت میانی )و حمایت اولین به طناب صعود، از پیش 

o هدای قسمت در دهنده مسابقه برای بدنی( حمایت حمایتی )نظیر کمک مسیر، ابتدای در مازاد ایمنی تامین منظور به 

 .برقرار شود مسیر پایینی

 نباشد نیاز کار این به که باشد ای گونه به باید امکان حد تا مسابقه مسیر طراحی موارد، از هریک در اما. 
 طنداب  در آن، از پدیش  یا مشخ  ایگیره از میانی چند یا یک که باشد کرده مقرر داوری هیات رییس اگر 

 آن و شود اعالم دهندگان مسابقه تمامی به مرحله آغاز از پیش باید این اطالعات صورت این در گیرند، قرار

 در و شدده  مشخ  آبی ضربدر عالمت باترجیحاً  و واضح صورت به باید (هامیانی )میانی ( وهاگیره )گیره

 .شوند داده نشان مسیر مشاهدة هنگام

   .حتی المقدور از ضربدر آبی استفاده نشود 

  های میانی باید از کاربینها در صفحه پالک و یا جهت عدم چرخش کارابینMaillon Rapide  متصل به
 چسب متصل شود. Maillon Rapideهای صفحه پالک استفاده شود و به دور تمامی کاربین

 است زیر موارد شامل که شود تجهیز میانی با باید مسیر نقطه( در آخرین حمایتی )شامل نقطه هر: 

o لینک  کوئیک(Maillon Rapide) شده بسته و شده تایید  
o شود( می تعیین سرطراح توسط طود این مربوطه )که طود با شده ماشین دوخت و پیوسته تسمه نوار 
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 احتمداد  کده  باشدد  به گونده ای  باید کارابین جهت .بیندازد آن در را طناب بتواند دهندهمسابقه که کارابینی 

 .شود سقوط حداقل براثر طناب درآمدن

  تواند خطر آفرین باشد.های خیلی بلند خودداری نمایید زیرا میاز بکارگیری میانه 

 های متفاوت )اصطکاکی، ناخنی، انگشتی و ...( و در جهدات مختلدف   در طراحی باید توجه شود که از گیره
 استفاده شود.

  دهند باید در طراحی بدرای  با توجه به اینکه در اغلب مسابقات کار طراحی مسیر را طراحان مرد انجام می
آید از نظر بانوان، نوجوانان و جوانان کماد دقت انجام شود. بیشترین مشکالتی که در این زمینه بوجود می

 باشد. طود یا اندازه حرکات و همچنین طراحی حرکات قدرتی می

  ( استفاده شود.بسیار مطلوب است که بتوانید در مسابقات بانوان از یک طراح یا صعود کننده خانم )تستر 

 دهندگان را بشناسد تا بتواند در این گدروه  در مورد مسابقات نوجوانان و جوانان نیز سرطراح بایستی مسابقه
 دهنده یک مسیر با درجه سختی مناسب طراحی نماید. ترین و بلندترین فرد مسابقهسنی بین کوتاه

 سنگین تر باشد.  نهایی باید کمی از مرحله نهاییدرجه سختی مرحله نیمه 

 است ممنوع صریح بطور زیر روشهای از استفاده: 

o گره از استفاده با تسمه)اسلینگ( نوار طود تنظیم یا کردن کوتاه هرگونه 

o میانیها زنجیرکردن 

o شده گره زده تسمه نوار یا طناب از استفاده هرگونه 

 برگزار شود ،متر ارتفاع دارند 57که حداقل به قصد سرطناب طراحی شده های مصنوعی  مسابقات سرطناب باید بر روی دیواره 
 متر باشد.  8متر و عرض مسیر  51یا حداقل طود مسیر 

 استسرطناب معموالً شامل مراحل زیر  ةیک مسابق: 
  )ایدن  هدر دوی  برگدزار شدود.   برای هر گروه شروع و دسته غیرهمسان مسیر بر روی دو باید مقدماتی، که  ةمرحلالف

 باشد. دقیقه می 1 مرحلهو زمان صعود در این  برخوردار باشد یهای مشابه فنی یکسان و ویژگی ةمسیرها باید از درج
 باشد.دقیقه می 3 مرحلهوزمان صعود در این ؛شودکه بر روی یک مسیر برای هردسته برگزار می نهایی نیمه همرحلب( 
 باشد.دقیقه می 3 مرحلهوزمان صعود در این شودهردسته برگزار می یبرا ریمس کی یکه بر رو یینها مرحله ج( 

 تواند یکی از مراحل مسابقه را حذف نماید.  می بینی نشده، رییس هیات داوری درصورت بروز حوادث پیش
 باشند. )قوانین عمومی داوری( مطابقت داشته 8های صعود باید با استانداردهای تعیین شده در بخش سازه دیواره و گیره

ریدیس    یتشدخ  . بنابده داشدته باشدد  متر طود و سه متر عرض  51سطح دیواره باید این امکان را ایجاد کند که هرمسیر حداقل 
 قابل قبود باشد. وارهیاز د یمحدود یها بخش یبرا تواند یمترم 8تر از  عرض کم ،یهیات داور

م(، آنگاه هر دسته مسیرها بایدد بدا    –مسیر  1گروه شروع باشد)یعنی اگر مرحله مقدماتی شامل دو دسته مسیرهای مقدماتی و دو 
 ویژگیهای مشابه)سبک و خط سیر( ایجاد شوند و درجه مجموع هرگروه مشابه باشد.

 تمامی تجهیزات فنی مورد استفاده در مسابقات سرطناب باید دارای استانداردهای مربوطه تعیین شده باشد.

 زید تم از  شیهدا پد   تدالش  . حداکثر تعدداد پاکسازی شوندو با مشورت سرطراح،  ت متناوب به تصمیم داورهای هر مسیر باید بصورگیره
 انجام شود. ،یمساو یها زمان در به تناوب و دیآن مرحله، با ینمودن در طود برگزار زیتالش بوده و عمل تم 70 ر،یکردن مس

 

******************** 
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 مختلف سنی  های قوانین طراحی سرطناب در رده
 

 های مختلف سنیقوانین کلی طراحی سرطناب در رده 9جدول شماره 
  

 مرحله نهایی مرحله نیمه نهایی مرحله مقدماتی رده سنی

 نونهاالن

ای تمامی مسایرها بایاد باه گوناه    

طراحی شوند کاه اکرریات بتوانناد    

نیماای از مساایر را صااعود کننااد و  

کراکس مسایر در حرکاات پایاانی    

 شود.طراحی 

نفار   4در مرحله نیمه نهایی حداقل 

از افراد راه یافته به مرحلاه نهاایی   

 کنند.تاپ بتوانند  مسیر را 

 

کناد و   تااپ نفر  9مسیر را حداکرر 

نباید مسیر نهایی طاوری طراحای   

نفر مسیر را تاپ  9شود که بیش از 

 .نمایند

 نوجوانان

 و

 جوانان

با توجه به اینکه رده سنی نوجوانان 

هااای جوانااان دارای حساساایت و 

خاص از نظر بدنی و شخصیتی می

باشااند حااداقل تمااام مسااابقه    

یکاای از   2/9دهناادگان بتواننااد  

 3/2مسیرها را صعود کنند. حاداقل  

شرکت کنندگان راه یافته به مرحله 

نیمه نهایی بتوانند یکی از مسایرها  

 (*26نفر از  97را تاپ کنند. )

نفار   4در مرحله نیمه نهایی حداقل 

از افراد راه یافته به مرحلاه نهاایی   

 مسیر را صعود کنند. 3/2بتوانند 

تمااامی شاارکت کنناادگان بتواننااد 

مسااایر را صاااعود   3/2حاااداقل 

نفار بتوانناد مسایر     9حداکرر وکنند

مسابقه را تاپ نماید و نباید مسایر  

نهایی طوری طراحی شود که بیش 

نفاار مساایر را تاااپ نماینااد و  9از 

ه مسااابقه مسااابقه ساارطناب باا 

 سرعتی تبدیل شود.

 بزرگساالن

تمامی مساابقه دهنادگان حاداقل    

مسیر را صعود کنند و حاداقل   3/9

شرکت کنندگان راه یافتاه باه    3/9

مرحله نیمه نهایی بتوانناد یکای از   

 (26نفر از  1مسیرها را تاپ کنند. )

تمامی مساابقه دهنادگان حاداقل    

مسیر را صعود کنند و حاداقل   3/9

افراد راه یافتاه باه مرحلاه    نیمی از 

 3/2نفر( بتوانناد حاداقل    4نهایی )

مسیر را صعود کنند. در این مرحلاه  

مسیر بایاد سانگین تار از مرحلاه     

 نهایی طراحی شود.

تمااامی شاارکت کنناادگان بتواننااد 

مسیر را صعود کنناد و   3/2حداقل 

نفر بتوانند مسیر مسابقه  9حداکرر 

 را تاپ نمایند و نباید مسیر نهاایی 

 9طوری طراحی شود کاه بایش از   

نفر مسیر را تاپ نمایاد و مساابقه   

سرطناب به مسابقه سرعتی تبدیل 

 شود.

 

 .باشدهای دست میو.......... مسیرها تعداد گیره7/5-8/7-8/5منظور از  *

 قوانین متفاوت خواهد بود.قوانین فوق برای مسابقات رسمی سه مرحله ای می باشد و در صورت برگزاری مسابقات دو مرحله ای این *

******************** 
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 بلدرینگقوانین طراحی 
  گذاری شده و شامل موارد زیر باشد:باید دارای یک وضعیت شروع باشد که به وضوح عالمت بلدرهر 

 های دست عالمتگذاری شده برای هر دو دست. گیره5

 های عالمتگذاری شده برای یک یا دو پا. گیره7

باشدد. )یعندی اگدر الزم اسدت در     یک تکه نوار چسب برای عالمتگذاری یک محدوده خالی یا بدون مرز از دیواره مجاز نمی استفاده از
معنی است که  بداناین  هنگام شروع یک محدوده بدون گیره لمس شود الزم است آن محدوده بطور دقیق با نوار چسب مرزبندی شود

 ( وان گیره شروع مشخ  شده ، آن منطقه دارای کادر کامل و مشخ  باشد .در صورتی که اگر بخشی از دیواره به عن
توانید از های پاداش و پایان خودداری نموده و بجای آن، میهای خالی برای دست و پا مخصوصا در گیرهتا حد امکان از استفاده باکس

 یک گیره بسیار کوچک استفاده نمایید.
 تواند بصورت چپ و راست عالمتگذاری شود تا حالت شدروع موردنیداز را بصدورت    یهای شروع مبه صالحدید سرطراح گیره

 ای تعریف کند.ویژه

 ها و دو گیره برای پاها استفاده شود تا از ایجاد مشکالت داوری اجتناب شود.بهتر است از دو گیره برای دست 
  باید دارای حالت پایانی باشد که به وضوح عالمتگذاری شده است و باید یکی از دو حالت زیر باشد: بلدرهر 

 . یک گیره مشخ  پایان؛ یا 5
 بلدر. حالت ایستاده تعریف شده در باالی 7

  ای باشد که به گذاری شده است.موقعیت این گیره باید به گونهباید دارای یک گیره پاداش باشد که به وضوح عالمت بلدرهر
 اند، کمک کند و تعیین آن به عهده سرطراح خواهد بود.دهندگانی که عملکرد متفاوتی داشته تفکیک کردن مسابقه

 ای طراحی شوند گه هیچگونه ابهام و مشکلی در داوری بوجود نیاید. شروع، گیره پاداش و پایان مسیرها بایستی به گونه 

 های پاداش بایدد از رندگ آبدی    های پایان از رنگ نارنجی و برای گیرهای شروع و گیرههبهتر است برای عالمتگذاری حالت
 ها باید در منطقه قرنطینه نصب شوند.ای از این عالمتگذاریاستفاده شود. نمونه

 های شروع مسیر به بلندی و کوتاهی قد افراد شرکت کننده دقت نمایید.در طراحی حرکت 

 اجتناب کنید. بلدرینگیان مسیرهای از طراحی حرکات دشوار در پا 

 در هر مرحله از مسابقه بایدد بدین    بلدرهای ( عدد و میانگین تعداد گیره57باید دوازده) بلدرهای دست برای یک حداکثر گیره
 ( باشد.3( تا هشت)1چهار)

  ای طراحی شود که:گونهباید به بلدرهر 

 ؛ فاصله نداشته باشد یمنیا یها متر از سطح تشک(  8سه) از شیب گاه چیدهنده ه بخش بدن مسابقه نیتر نییپا. 5
دهندگان یا اشخاص ثالدث شدود، از   دهنده منجر به آسیب به او، یا آسیب یا اخالد در کار مسابقه. خطر اینکه سقوط مسابقه7

 بین برود؛ 
 ها هیچ پرش رو به پایین نداشته باشد.. در طراحی مسیر8

  هدا را   مسدابقات آن  زبانیکه م یمنیا یها تشک یریمحل و حالت قرارگ نییتعباید با تشکهای ایمنی محافظت شود.  بلدرهر
 یهدا  سرطراح است. اگر تشک یها تیموجود، از مسئول یها ها، با توجه به تشکبلدرتعداد و شکل  میکرده است، و تنظ هیته
هدا   هدا فاصدله   آن نیدر شکاف ب دهندگان هاز افتادن مسابق یریجلوگ یبرا شود، یمتصل م گرید کینبوده و به  تکه کی یمنیا
 پوشانده شود. یقیطر به دیبا
  ،از حرکات خاص مانند حرکات تعادلیDyno  وRunning jump .یکبار در هر مرحله استفاده نمایید 

  ها به زاویه دید تماشاگران نیز توجه شود.در طراحی مسیر 

 

********************  
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 در رده های مختلف سنی بلدرینگقوانین طراحی 

 

 قوانین کلی طراحی بلدرینگ 2جدول شماره 
 

 مرحله نهایی مرحله نیمه نهایی مرحله مقدماتی رده سنی

 نوجوانان

 و

 جوانان

مساابقه دهنادگان    3/2دراین مرحله حاداقل 

درگروه خود باید بتوانند حداقل یک مسایر را  

کنند. همچنین  Topهای مختلفبا تعداد تالش

افراد راه یافتاه باه مرحلاه نیماه نهاایی       2/9

های مختلاف  مسیر را با تعداد تالش 4بتوانند 

Top .کنند 

  3/2در مرحله نیمه نهایی حداقل 

مسااابقه دهناادگان راه یافتااه بااه 

 2مرحله نهایی باید بتوانند حداقل 

هااای مساایر را بااا تعااداد تااالش

 کنند. Topمختلف 

مسااایر  4تماااامی 

مرحله نهاایی بایاد   

هاای  با تعداد تالش

 شوند.Topمختلف 

 

 بزرگساالن

مساابقه دهنادگان    3/2دراین مرحله حاداقل 

درگروه خود باید بتوانند حداقل یک مسایر را  

کنند. همچنین  Topهای مختلفبا تعداد تالش

افراد راه یافتاه باه مرحلاه نیماه نهاایی       2/9

های مختلاف  مسیر را با تعداد تالش 4بتوانند 

Top .کنند 

 3/2در مرحله نیمه نهایی حاداقل 

مسااابقه دهناادگان راه یافتااه بااه 

 2مرحله نهایی باید بتوانند حداقل 

هااای مساایر را بااا تعااداد تااالش

 کنند. Topمختلف 

مسااایر  4تماااامی 

مرحله نهاایی بایاد   

هاای  با تعداد تالش

 شوند.Topمختلف 

 

 
 

 مرحله ای می باشد و در صورت برگزاری مسابقات دو مرحله ای این قوانین متفاوت خواهد بود.قوانین فوق برای مسابقات رسمی سه *

******************** 
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 مرحله مقدماتی

  در طراحی مسیرهای این مرحله سعی شود تا مسیرها را با تعداد تالش های مختلفTOP .شوند 

  مسابقه دهندگان در گروه خود باید بتواند حداقل یک مسیر را با تعداد تالش هدای مختلدف    8/7در این مرحله حداقلTOP 
 کنند.  TOPمسیر را با  تالش های مختلف  1افراد راه یافته به مرحله نیمه نهایی بتوانند  7/5کنند. همچنین 

 باید ترتیب چینش مسیرها به ترتیب و پشت سر هم باشد . 

 

 شماره مسیر
 جنسیت

5 7 8 1 1 

 متوسط سخت متوسط سخت آسان آقایان

 متوسط سخت سخت متوسط آسان بانوان

 

 مرحله نیمه نهایی

  مسابقه دهندگان راه یافته به مرحله نهایی باید بتواند حداقل دو مسیر را با تعداد تالش های مختلف  8/7در این مرحله حداقل
TOP  .کنند 

  چینش مسیرها به ترتیب و پشت سر هم باشد.باید ترتیب 

 

 شماره مسیر
 جنسیت

5 7 8 1 

 سخت متوسط سخت متوسط آقایان

 متوسط سخت سخت متوسط بانوان

 

 نهایی مرحله

  مسیر مرحله نهایی باید با تعداد تالش های مختلف  1تمامیTOP .شوند 

 های خیلی بد برای پاداش و پایان مسیر استفاده ننماید. به جهت جلوگیری از ایجاد مشکالت داوری در این مرحله از گیره 
 

 شماره مسیر
 جنسیت

5 7 8 1 

 سخت سخت سخت متوسط آقایان

 سخت سخت سخت متوسط بانوان
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 نحوه چسب زدن در بلدرینگ
 

 بدر  وشروع آنگاه باید چسب نشانه گذاری از زیر گیره  حجم باشد گیره روی در صورتیکه بخش مورد نظر برای عالمتگذاری بخشی از
 :مثالی از این حالت است 5تصویر شماره . ادامه یابد روی بخشی کمی از حجم

 

 
 5تصویر شماره 
های اتصاد )سوراخهایی از حجم که برای نصب گیره تعبیه شده اگر بخشی که باید عالمتگذاری شود تمام سازه یک حجم به همراه لبه

)بخدش قبلدی( بده بخشدی از حجدم       برای استفاده توسط دست ممنوع است( باشد. آنگاه باید چسب نشانه گذاری را همانند گیره است
تصدویر  شود نخست نوار نشانه گذاری نصب شود و پس از آن حجم بر روی آن بسته شدود.  متصل کرد. در این بخش هم پیشنهاد می

 مثالی از این حالت است: 7شماره 
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 7ویر شماره تص

 
در صورتیکه بخش مورد نظر برای عالمتگذاری بخشی از حجم باشد، باید دورتا دور این بخش نشانه گذاری شود. در شکل زیر این کار 

 برای تعیین گیره پاداش و با رنگ سفید انجام شده است.
 

 
 8تصویر شماره 

 

********************  
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 قوانین سرعت
 هدای اجدزای دسدتگاه    ای باشد که شامل حداقل دومسیر موازی باشد و هر مسیر)به همدراه موقعیدت  گونهسطح دیواره باید به

متدر   51بدرای رویددادهای    2مطابق شکل متر و یا 50برای رویدادهای  9مطابق شکل بندی و ابعاد زمانسنج( از نظر طرح

حالت جدای از هم نباید این جدایی بیش از یک متدر  توانند مجاور هم یا جدای از هم باشند. اما در باشد. مسیرهای صعود می

 باشد و در هر دو حالت مسیرها از نظر افقی باید با یکدیگر تراز باشند.

 دهندده  داشدتن مسدابقه  کند، نقطه اود برای نگهدیواره صعود باید شامل دو نقطه حمایت باشد که طناب از میان آنها عبور می

شود( برای کمک به هدایت طناب صعود شود( و نقطه دوم )که نقطه انحراف نامیده میمیاست )که نقطه حمایت باال نامیده 

بدرای   2شاکل  متر و یا 50برای رویدادهای  9شکل گذاری شده است. موقعیت نقطه حمایت باال باید مطابق بخش عالمت

بدرای رویددادهای    5باید مطابق شکل  متر باشد. نقطه انحراف در روبروی سطح دیواره بوده و موقعیت آن نیز 51رویدادهای 

 متر باشد. 51برای  2شکل متر و مطابق 50

 0,1/0,5شماره  سطح دیواره باید دارای الیه بیرونی رزین و ماسه کورتز (Granulometry    باشد. برای سدطح دیدواره بایدد از )

استفاده شود. هر پاندل سدطح دیدواره بایدد      ها نیز باید از رنگ با کنتراست باالرنگ سبک و طبیعی استفاده شود و برای گیره

 ها برروی آنها مستقر شوند.باشد تا تمام گیره M10های پیچ دارای شبکه استاندارد سوراخ

  متر باشد، و  51برای رویدادهای  2شکل متر و مطابق  50برای رویدادهای  9شکل مسیر صعود در هر خط سیر باید مطابق

 –هدا  اند. هر مداده دیگری)گیدره  مسابقات سرعت طراحی و تولید شده برای IFSCحت پروانه هایی استفاده شود که تاز گیره

 آوری شوند.های دایمی باید از روی دیواره جمعرودغیره( به استثنای صفحه –ها میانی

 متدر و مطدابق   50برای رویدادهای  9شکل گیرند باید مطابق سنجی که بر روی دیواره صعود قرار میهرگونه تجهیزات زمان

که مزاحمدت یدا کمکدی بدرای     ایگونهتواند بهمتر نصب شوند. در شرایط استثنایی سرطراح می 51برای رویدادهای  2شکل 

 دهنده ایجاد نشود، محل دیگری را برای نصب اجزای دستگاه زمانسنج تعیین کند.پیشرفت مسابقه

 ید از طریق کارابین پیچ فوالد ضدزنگ که به همراه تسمه ماشیناتصاد طناب صعود به نقطه حمایت باال و نقطه انحراف با-

 دوخت شده و کوئیک لینک مورد تایید )مایلون راپید( به نقاط متصل شده است، انجام شود.

 دهندگان متوالی در یک مسیر، موفق به متوقف کردن زمانسنج نشوند، یا خطای سیستمی رخ دهد، ریدیس هیدات   اگر مسابقه

تواند درخواست آزمایش سیستم را بدهد. اگر این آزمایش نشان داد که سیستم معیوب است، آنگداه ریدیس هیدات    داوری می

دهندگان متاثر شده مجاز به صعود مجدد هستند یا خیر. اگر آزمایش دستگاه نشان داد که داوری باید تصمیم بگیرد که مسابقه

تواند درخواسدت از سدرطراح بدرای صدعود     واهد بود. آزمایش سیستم میمشکلی نیست، آنگاه نتایج اولیه به قوت خود باقی خ

 مسیر و ضربه زدن به صفحه/سوییچ باشد.

  متر را به همراه داشته باشد. 51و  50های طرح دیواره صعود برای رویداد ها را براینقشه نحوه نصب گیرهتیم طراحی باید 

  با نقشه مطابقت دهید. ی مسیر حتماً چندین بار مسیر راهاگیرهپس از نصب 

  ها حتما از چسب استفاده نمایید.بر روی کاربین پیچ کارگاه 

******************** 
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 متر 50: طرح دیواره صعود برای رویداد 5شکل 
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 متر 51: طرح دیواره صعود برای رویداد 7شکل 
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 : شبکه پیچ ها برای هر پانل سطح دیواره8شکل 
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 متر 50: نقشه مسیر برای رویداد 1شکل 
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 متر 51: نقشه مسیر برای رویداد 1شکل 
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 طراحی  انفرادی تیم لوازم مورد نیاز

 شرح ردیف

 )صندلی صعود( هارنس -5

 کفش سنگ نوردی -7

 سنگ نوردیکیسه پودر و پودر  -8

 دستکش کار -1

 لوازم التحریر -1

 دوربین عکاسی -1

 دریل شارژی -2

 عدد 1(: 8و 7مته سنگ )سایز  -3

 عدد 1(: 50و  3مته چوب )سایز  -9

 عدد 1(: 1و  8و  7مته آهن )سایز  -50

 اینچ 3و  1آچار آلن سایز  -55

 آچار فرانسه: یک عدد -57

 کارابین پیچ -58

 گیری گیری -51

 یومار -51

 حمایتخود  -51

 تسمه -52

 کیسه حمل بار -53

 فرچه سیمی -59

 قالویز -70

 پوشاک مناسب فصل و لوازم شخصی -75

******************** 
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 تیم طراحی در مسابقات
نفراتی که بعد ازهمچنین اندو شرکت نموده آخرین بازآموزی طراحی نفراتی که در کادر تیم طراحی در تمامی مسابقات باید از 

 .خواهند شدانتخاب  از بازآموزی طراح شدند
 نونهاالن)دختران و پسران( مسابقات قهرمانی کنور

 سرطناب 

 مسیر 51سرطناب : تعداد مسیر ها

 5سرطراح: یک نفر طراح درجه  تیم طراحی
 طراح: چهار نفر طراح 

 روز با احتساب روز های مسابقه 1 زمان طراحی
 روز پیش از آغاز مسابقه( * 8) حداقل 

 گردد* در صورت عدم وجود باالبر یک روز به زمان طراحی مسابقات سرطناب اضافه می
 

 ( نوجوانان و جوانانمسابقات قهرمانی کنور )
 بلدرینگ سرطناب  

 مسیر 71:  بلدرینگ مسیر 51سرطناب : هاتعداد مسیر

 تیم طراحی
 5سرطراح: یک نفر طراح درجه 

 طراح: چهار نفر طراح 
 5سرطراح: یک نفر طراح درجه 

 طراح: چهار نفر طراح 

 زمان طراحی
 های مسابقهروز با احتساب روز 1

 روز پیش از آغاز مسابقه( * 8) حداقل 
 های مسابقهروز با احتساب روز 1

 روز پیش از آغاز مسابقه( * 8) حداقل 

 گردد.وجود باالبر یک روز به زمان طراحی مسابقات سرطناب اضافه می * در صورت عدم

 مسابقات قهرمانی کنور )بزرگساالن (

 بلدرینگ سرطناب  

 مسیر 53یا  58 مسیر 1یا  1سرطناب :  هاتعداد مسیر

 5سرطراح: یک نفر طراح درجه  تیم طراحی
 طراح: چهار نفر طراح 

 5سرطراح: یک نفر طراح درجه 
 طراح: چهار نفر طراح 

 های مسابقهروز با احتساب روز 1 زمان طراحی
 روز پیش از آغاز مسابقه( * 1) حداقل 

 های مسابقهروز با احتساب روز 1
 روز پیش از آغاز مسابقه( 1) حداقل 

 گردد.در صورت عدم وجود باالبر یک روز به زمان طراحی مسابقات سرطناب اضافه می* 

 قهرمانی کنور جانبازان و معلولینمسابقات 
 سرطناب 

 مسیر 9یا  1سرطناب : هاتعداد مسیر

 تیم طراحی
 5سرطراح: یک نفر طراح درجه 

 نفر طراح  دوطراح: 

 زمان طراحی
 های مسابقهروز با احتساب روز 8

 روز پیش از آغاز مسابقه( * 7) حداقل 

 .گرددطراحی مسابقات سرطناب اضافه میصورت عدم وجود باالبر یک روز به زمان  در* 
  



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
 

 

44 

 )جام فجر، قهرمانی کنور و آزاد مردان یا زنان( و سرعت بلدرینگکنوری در هر سه گرایش سرطناب،  مسابقات
 و سرعت بلدرینگسرطناب ،  

 هاتعداد مسیر
 مسیر 1یا  1سرطناب : 
 مسیر 53یا  58:  بلدرینگ
 *** مسیر 7سرعت : 

 * 5نفرسر طراح درجه  5سرطراح:  تیم طراحی
 نفر طراح  2طراح: 

 های مسابقهروز با احتساب روز 2 زمان طراحی
 روز پیش از آغاز مسابقه( ** 1) حداقل 

سرطراح برای سرطناب و بلدرینگ  7از وجود  مسابقات و لیگ و تائید فدراسیون کمیتهبا هماهنگی  * در صورت ایجاد شرایط، امکانات و تجهیزات الزم
 شود.استفاده می

 .گردد** در صورت عدم وجود باالبر یک روز به زمان طراحی مسابقات سرطناب اضافه می
 *** نصب گیره های سرعت استاندارد و دستگاه زمانسنج سرعت به عهده میزبان مسابقات میباشد. 

 )بزرگساالن ( آزادمسابقات 

 بلدرینگ سرطناب  

  5سرطراح: یک نفر طراح درجه  تیم طراحی
 طراح: چهار نفر طراح 

  5سرطراح: یک نفر طراح درجه 
 طراح: سه نفر طراح 

 های مسابقهروز با احتساب روز 1 زمان طراحی
 روز پیش از آغاز مسابقه( ** 7) حداقل 

 های مسابقهروز با احتساب روز 1
 روز پیش از آغاز مسابقه( 7) حداقل 

 گردد.درصورت عدم وجود باالبر یک روز به زمان طراحی مسابقات سرطناب اضافه می *
 مرحله از جدود قهرمانی کشور استفاده شود.8** در صورت برگزاری مسابقات آزاد در

 استانیمسابقات 

 بلدرینگ سرطناب و سرعت 

 7یا  5سرطراح: یک نفر طراح درجه  تیم طراحی
 طراح: دو نفر طراح

 7یا  5سرطراح: یک نفر طراح درجه 
 طراح: دو نفر طراح 

 های مسابقهروز با احتساب روز 8 زمان طراحی
 روز پیش از آغاز مسابقه( *7) حداقل 

 های مسابقهروز با احتساب روز 8
 روز پیش از آغاز مسابقه( 7) حداقل 

 گردد.طراحی مسابقات سرطناب اضافه می* در صورت عدم وجود باالبر یک روز به زمان 
 

 بزرگساالن (نوجوانان، جوانان و)سرعت  و استانی قهرمانی کنور جام فجر، مسابقات

 سرعت 
 مسیر 1یا  7سرعت :  هاتعداد مسیر

  7یا  5سرطراح: یک نفر طراح درجه  تیم طراحی
 نفر طراح  5طراح: 

 های مسابقهروز با احتساب روز7 زمان طراحی
 *روز پیش از آغاز مسابقه( 5) حداقل 

 
 *** نصب گیره های سرعت استاندارد و دستگاه زمانسنج سرعت به عهده میزبان مسابقات میباشد.*
 باشد. میامکان پذیر  جام فجر ،بزرگساالن وجواناننوجوانان ، فقط در مسابقات قهرمانی کشورلیگ ومسابقات و  کمیتههماهنگی با با نکته: کارورزی طراحان  
  توجه: 

 قوانین فوق برای مسابقات رسمی سه مرحله ای می باشد و در صورت برگزاری مسابقات دو مرحله ای این قوانین متفاوت خواهد بود.
و تائید  مسابقات و لیگ کمیتهبا هماهنگی  تنها بهقگونه اصالح، تغییر و جابجایی با توجه به شرایط، امکانات و موارد غیر مترهر

 امکان پذیر است. فدراسیون
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******************** 

 

 

 

 سومفصل 
 داخلیقوانین مسابقات 
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کده بدرای مسدابقات جهدانی      IFSCهیچگونه الزامی به رعایت قدوانین   IFSCالمللی  قوانین بین 7-5-5و  5-8-8های ه استناد بندب
های ورزشی وجود نددارد و همچندین رعایدت     های آموزشی و سالن های داخل کشور به خصوص دوره گردآوری شده است در فعالیت

 آور است.  برای مسابقات رسمی کشوری الزام موارد مندرج در این متن تکمیلی نیز صرفاً

 مجوز فدراسیون برگزار گردد.ا با بوده و یا ه که فدراسیون مجری برگزاری آن است مسابقات رسمی شامل مسابقاتی  :یکتبصره 

 قوانین کلی فصل
فدراسیون کوهنوردی  ،یا فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی استفاده شده است  IFSCکه از واژه  مواردیدر سراسر قوانین در  -5

 . گردد و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران جایگزین می

بدر  تکنسین یا کارشدناس اورژاندس   یا  در تامین کادر پزشکی 8-7-1ت داوری مندرج در بند ئس هیئیهای ر تمامی مسئولیت -7

  . باشد عهده میزبان مسابقه می

 :ها باید بصورت یکسان تهیه شده و موارد زیر در آنها رعایت گردد ر مسابقات رسمی کشور لباس تیمد -8

 مردانمسابقه  زمان برگزاریدر  -8-5

 (باشد آستینبدون تواند آستین بلند یا کوتاه یا  که می)پوشاک باالتنه یکسان شامل پیراهن  8-5-5

 شلوارک تا زانو 8-5-7

 درج اسامی فارسی هر تیم در قسمت فوقانی پشت لباس   8-5-8

 زنان مسابقه  زمان برگزاریدر  -8-7

 و شلوار پوشاک مصوب وزارت ورزش و جوانان شامل مقنعه و تونیک بلند 8-7-5

 درج اسامی فارسی هر تیم در قسمت فوقانی پشت لباس 8-7-7

 برگزاری جلسات و مراسم رسمی زمانر د -8-8

مراسدم   هدا،  شدامل مصداحبه  )رسمی و جلسات  ها که در مراسم تیم مسئولیندهندگان و  مسابقهعوامل اجرایی، 

 شدرکت ( شدوند  تددارک دیدده مدی    مسابقههای مطبوعاتی که توسط میزبان  نشستجلسه فنی، اهدای مداد و 

 .(آراستگی کامل) داشته باشند آستین بلند و شلوار به تن، باید لباس کنند می

با توجه به ماهیت متفداوت و تخصصدی ایدن    ... های ورزشی و  دیدگی بینی نشده از قبیل آسیب صورت وقوع حوادث پیش در  -1

مرجع رسیدگی به  کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران فدراسیون دئیتاورزش، کارشناس فنی و خبره مورد 

 . باشد این موارد می

 جلسه فنی -1

و نمایندده   مددیر مسدابقه  ، بند، سرطراح داوری به عنوان مدیر جلسه، ناظر فدراسیون، داور ردهت ئیس هیئحضور ر -1-5

 .باشد الزامی می میزبان

 روند برگزاری -1-7

 خوشامد گویی  :میزبان هدر صورت حضور نمایند 1-7-5

  :ت داوریئیس هیئر 1-7-7

 معارفه کادر رسمی مسابقه  1-7-7-5
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 ارائه جدود زمانی مسابقه 1-7-7-7

 لیست شروع مسابقهارائه  1-7-7-8

 بیان تغییرات مهم قوانین ساد جاری  1-7-7-1

 بیان قوانین مخت  مسابقه با توجه به شرایط 1-7-7-1

 پاسخگویی به سئواالت احتمالی ورزشکاران و سرپرستان 1-7-7-1

 مدیر مسابقه  1-7-8

 ...تغذیه و  ،بیان شرایط اجرایی مسابقه از قبیل اسکان 1-7-8-5

 مباحث فرهنگی 1-7-8-7

سئواالت احتمدالی ورزشدکاران در حدین مسدیرخوانی و برگدزاری      تنها داوران مسئود برطرف کردن ابهامات و یا پاسخگویی به  -1

 .باشند مسابقه می

 . اعتراضات کتبی باید به زبان فارسی، با ذکر بند قانونی مورد اعتراض و پرداخت هزینه اعتراض به ناظر مسابقات صورت پذیرد -2

 . باشد می برابر با مبلغ ورودیه مسابقههزینه رسیدگی به اعتراض  -3

تواند فاصله بین بسته شدن قرنطینه و صعود یا معارفه اولین نفر را بیش از یک  داوری با توجه به شرایط مسابقه میت رئیس هیئ -9

 . کمتر از دو ساعت در نظر گیرد اساعت و فاصله زمانی بین دو مرحله ر

رین گدرایش سدرعت   حذف تم و ، حذف بولدرهاتواند در شرایط خاص در خصوص حذف مراحل مسابقات رئیس هیات داوری می -50

  گیری نماید. تصمیم

 های مسابقات محدودیت فعالیت در سمت -55

  
 مدیر مسابقه

ناظر 
 فدراسیون

 طراح سرطراح
ات یرئیس ه
 داوری

 داور داور رده بند
کارورز داوری 
 / طراحی

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ورزشکار

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر زشک(پ -مربی  -ستپرولین تیم )سرئمس

 بله خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله و شهرستان های استان هیات روسای

 بله بله بله بله بله بله بله بله اعضای کمیته مسابقات و لیگ

 بله بله خیر خیر بله خیر خیر بله آن مسابقه( بستگان درجه یک ورزشکار )در

  
 است.  صاحبمسابقات و لیگ  کمیتهویژه نظر  موارددر  55-5

 قهرمانی کشور مسابقاتشرایط حضور در تیم یک استان در  -57

های  کنندگان از هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مطابق با شرایط منطبق بر بخشنامه نامه شرکت ارائه معرفی 5-57

 مربوطه

کنندده ورزشدکار    ئت اسدتان معرفدی  در صورت بروز هرگونه اختالف، شبهه و اعتراض در رابطه با معرفی ورزشکار، هی: تبصره دو

 باشد.  موظف به پاسخگویی می
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 محاسبه رنکینگ ساالنه نحوه -58

یدد  ئمدورد تا  رسدمی  در پایان هر ساد با احتساب تمامی مسابقات ،مختلف های رنکینگ ساالنه ورزشکاران در گرایش

 .گردد مسابقات و لیگ اعالم می کمیتهفدراسیون توسط 

 چگونگی انجامرا با شرایط متفاوت برگزار نماید که و جام فجر تواند مسابقاتی غیر از مسابقات قهرمانی کشور  این فدراسیون می -51

 .اعالم خواهد گردید ذیربطهای  آن در بخشنامه

 سهمیه مسابقات قهرمانی کشور -51

 .گردد فدراسیون در آن رده سنی تعیین میهای  به شرکت در یک مسابقه با توجه به بخشنامه مجازتعداد ورزشکاران  51-5

 شود. استان در نظر گرفته می سهمیهتبه برتر رنکینگ ساد گذشته آن گرایش مازاد بر رده  51-7

 . شود گرایش مازاد بر سهمیه استان در نظر گرفته می هررتبه برتر مسابقات قهرمانی کشور و جام فجر ساد گذشته سه  51-8

 .باشد ه در هر رده سنی مییرابر سهماستان میزبان مجاز به معرفی دو ب 51-1

 باشد. استان میزبان مجاز به معرفی دو تیم الف و ب می 51-1-5

 گردد. نتایج تیمی الف و ب بصورت مجزا محاسبه و اعالم می 51-1-7

 اقدامات انضباطیفصل 

 :بروز موارد انضباطیدر صورت  -51

منجدر بده    در مسابقات رسمی برای یک ورزشکار( اسفند 79از یک فروردین تا )کارت زرد در یک ساد شمسی ( 7)دو   51-5

 .گردد محرومیت آن نفر از اولین مسابقه رسمی بعدی می

مسابقات و لیگ معرفدی و سدپس بده     کمیتهه در مواردی خارج از قوانین مسابقات ) قوانین فنی و داوری( فرد خاطی ب 7-51

 گردد. باطی فدراسیون ارجاع میضکمیته ان

در شرایطی که قوانین قرنطینه ( باشد... و  WIFI, Bluetoothکه دارای  وسایلی برای مثاد)وسایل ارتباطی همراه داشتن هرگونه  -52

 . گردد و منجر به اخراج می هگردد ممنوع بود اعماد می

 Leadفصل 
 .گردد برگزار می Topropeبه صورت  Bو A نونهاالن مسابقه و  Leadبه صورت  Dو  Cمسابقه نوجوانان  -53

59- Top  باشد با یک دست میمسابقات نونهاالن به صورت کنترد گیره آخر. 

 .گردد در دو مرحله برگزار می ه، مسابقباشدنفر  80کمتر از  Leadدهندگان  در مواردی که تعداد مسابقه -70

بایست نسبت به تصحیح آن اقدام نماید، اما از آنجا که در   می انداخته باشد، Z-Clipای طناب خود را به صورت  دهنده در صورتی که مسابقه -75

 های کنترد کرده را دریافت نماید. تواند صعود کرده و امتیاز گیره می ،ایمنی به خطر نیفتدکه تا زمانی وضعیت قانونی قرار دارد 

تواندد میدانی را     را رها نکرده باشد می Blue Crossدهنده تا زمانی که گیره دارای  بر روی یک گیره، مسابقه Blue Crossدر صورت وجود  -77

 بیاندازد.

 Boulderingفصل 
 .گردد ، مسابقه در دو مرحله برگزار میباشدنفر  71کمتر از  Boulderingدهندگان  در مواردی که تعداد مسابقه -78
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 . را به شرح زیر برگزار نماید Boulderingی  ی مقدماتی مسابقه تواند مرحله رئیس هیئت داوری می ،در شرایط خاص -71

ها  ترین بلدر سخت 3تا  1متوسط و  1تا  7ترین،  ساده 5مسیر . بلدر به ترتیب سختی مسیر وجود خواهد داشتهشت  -71-5

 .هستند

 .داشته باشدتالش بر روی هر مسیر  1تواند  میدهنده تنها  مسابقه هر -71-7

 .ی مقدماتی قرنطینه و هیچگونه نمایش مسیر ندارد مرحله -71-8

ی امتیاز خود به داور آن مسیر در  و با دادن برگه کند تعیین می شخصاًدهنده ترتیب صعود بلدرهای خود را  هر مسابقه -71-1

در . در نوبت صعود قرار گیرد در صورت عدم صعود موفقیت آمیز مسیر باید مجدداً. گیرد نوبت صعود آن مسیر قرار می

 .نماید تواند لیست شروع تهیه صورت نیاز داور مسیر می

دقیقه  50ورزشکار  1نفر باشد زمان صعود به ازای هر  80اگر تعداد ورزشکاران بیش از . است 80:5زمان صعود حداقل  -71-1

 .ی فنی اعالم گردد زمان مرحله باید در جلسه. یابد افزایش می

 .گردد ی یک بوق مشخ  و پایان مرحله باید به وسیله( با بوقی متفاوت) زمان شروع، یک دقیقه پایانی -71-1

در  ،گیرد جزء مسیرهای مسابقه قرار می ترمیم گردید مسیر مجدداً مسیردقیقه آن  50ی فنی اگر تا  در صورت بروز حادثه -71-2

 .گردد غیر این صورت آن مسیر حذف می

 سرعتفصل 
 .شود گردد ثبت می میرکورد سرعت تنها در مسابقاتی که ناظر فدراسیون در آن حضور دارد و از زمانسنج الکترونیکی استفاده  -71

 فصل تغییرات 
کنندگان و عزد و نصب کادر اجرایی و فنی  هرگونه تغییر در چگونگی برگزاری، ثبت نام، جابجایی، پذیرش، عدم پذیرش، شرکت -71

 مسابقات و لیگ و تایید رئیس فدراسیون امکان پذیر است. کمیتهبا نظر مسئود 
بدروز  ، در صدورت  (Speed)مسدابقات   3-5-7( و Bouldering)مسدابقات   8-5-2(، Lead)مسابقات  1-5-7به استناد بندهای  -72

ای از مسدابقه حدذف شدد،     تواند یکی از مراحل مسابقه را حذف نماید. اگر مرحله میرئیس هیئت داوری بینی نشده،  حوادث پیش
 بندی مرحله حذف شده منظور شود.  نتیجه مرحله قبلی باید به عنوان رده

، در صورت وقوع هر دو Dو  Cهای سنی نونهاالن و نوجوانان  کننده برای رده به منظور اجتناب از مسابقات طوالنی مدت و خسته -73
 باشد: پذیر می شرط زیر، برگزاری مرحله مقدماتی سرطناب بر روی یک مسیر برای هر گروه امکان

 کنندگان در مسابقه زیاد باشد. تعداد شرکت -73-5

 مسیر بلند فراهم نباشد. 1های سالن، امکان طراحی  یتبا توجه به محدود -73-7

 باشد. گیری در ارتباط با این موضوع بر عهده ناظر مسابقات می تصمیم
در ارتباط با پوشش مسیرهای سرطناب و بولدرینگ و همچنین وجود و یدا عددم وجدود قرنطینده در مسدابقات رده هدای سدنی         -79

 ناظر و رئیس هیئت داوری می توانند تصمیم گیری نمایند. ،Dو  Cنونهاالن و نوجوانان 

بر اساس قوانین، تنها افراد واجد شرایط به حضور در هر مرحله از مسابقه امکان صعود را دارند. لذا صعود نمایشدی در مسدابقات    -80
 باشد. پذیر نمی مورد تائید فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی امکان

 گردد. رسانی می های مربوطه اطالع تغییرات احتمالی در برگزاری مسابقات، موارد تکمیلی در بخشنامهدر صورت ایجاد هرگونه  -85

******************** 
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 چهارمفصل 

 ها رگـاربـک
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 جا چیزی ننوسیددر این
 و کد شناسایی ثبت نام
 شماره ورزشکار

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

 

 

 

 17-ل-م 909شناسه  شمارة

 ثبت نام و پذیرشکاربرگ 

 لطفاً این کاربرگ را با خط خوانا و خودکار مشکی تکمیل نمایید.

 گزاری: ............................................................................................................................... زمان برگزاری:................................ مکان بر: مسابقه عنوان

 نام پدر به التین: نام پدر: خانوادگی:نام د نام

Full Name : 

 تاریخ تولد: محل صدور: شمارة شناسنامه:
 ساد ماه روز
/ /  

   / / میالدی
 نوردی و صعودهای ورزشی اعزام کننده:هیئت کوه استان محل اقامت:

 :ساد جاری شمارة کارت بیمة ورزشی گروه خون:

 آخرین مدرک و رشتة تحصیلی: شغل:

 وضعیت تأهل: ملیت: کد ملی:

 مذهب: دین:  کدپستی منزد:

 نشانی منزد:

 رایانامه: تلفن منزد د همراه:

 بخش سنجش سالمت

 الشعاع قرار داده و خطرناک است.حتهای پزشکی، اقدامات درمانی را تها الزامی است. اطالعات نادرست، در هنگام بروز فوریتاخطار: پاسخ به تمامی پرسش 
 خیر بلی  خیر بلی 
   د اعتیاد به دارو یا الکل   58 د ضربة مغزی یا آسیب واردشده به سر 5
   شده برای انجام عملِ جراحید جراحی یا توصیه   51 د مشکالت چشمی یا گوشی )بیماری یا جراحی( 7
   د مشکالت پوستی یا آلرژی   51 کننده )غش یا تشنج(د حمالت گیج 8
   د حساسیت به دارو   51 د توبرکلوزیس، آسم، برونشیت 1
   د حساسیت به گزیدن حشرات   52 د مشکالت قلبی یا تب روماتیسمی 1
   غبارد حساسیت به گرد و    53 د فشار خون باال یا پائین 1
   صورت منظمد استفاده از داروهای تجویزشده به   59 د آنمی د لوسمی یا اختالالت خونی 2

   هپاتیت یا زردید دیابت،  3
هدا،  هدا، دررفتگدی  های اسدتخوانی یدا مفصدلی، شکسدتگی    د بیماری  70

 مفاصل مصنوعی، آرتریت، درد ناحیة پشت
  

 H. I. V  د    75 د زخم معده و دیگر مشکالت معده 9
   یا شما در حاد درمان هستید؟د آ   77 مثانهد مشکالت کلیه،  50
   آیا شما باردار هستید؟ -  78 د فتق )پارگی( 55
      های ذهنی یا ضعف عصبید بیماری 57

 است، علت تحت درمان بودن خود را بنویسید:« بلی» 77اگر پاسخ شمارة 

 ها مبتال هستید را بنویسید:ها نام برده نشده و شما به آنهای دیگر یا ضایعاتی که در باال از آنبیماری

 پذیرم.را می مسابقهآمدهای ممکن برای خود، در جانب ....................................................... ضمن تأیید مطالب فوق، مسئولیت ناشی از تمامی پیشاین
 امضاء

 
 پذیر است/ نیست.امکان مسابقهبرده در شرکت نام

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء مسئول پذیرش

 
 

 
محل الصاق 

 عكس
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 17 -ل -م 902شناسه  شمارة

 دریافت مدارک ثبت نام کاربرگ 

 مکان برگزاری: ...................................................... ................................................ : ................................................................. زمان برگزاری:مسابقهعنوان 

 

           کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

فدوق،  مسئود محترم ثبت نام، در سر ستون های خدالی جددود   

عنوان مدارک الزم برای ثبت نام را با توجه به دوره آموزشدی در  

 حاد برگزاری و طبق شیوه نامه مربوطه درج نمایید.

 مسئول ثبت نام و پذیرشنام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء 
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 17 -ل -م 903شناسه  شمارة

  ورودیهکاربرگ دریافت 

.......................مکان برگزاری: ............................... ................................................ : ................................................................. زمان برگزاری:مسابقهعنوان  

 

 مبلغ پرداختی شماره فیش بانکی نقدی کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  جمع کل:

 

 امضاءنام، نام خانوادگی، تاریخ و 

 

مدیر مسابقه                                                                                         مسئول ثبت نام و پذیرش
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 17 -ل -م 904شناسه  شمارة

 در مسابقه  نهادنظرخواهی و ارائة پیشکاربرگ 

 .................................................... زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری: ..................................: .........................................همسابقعنوان 

مشابه تأثیرگذار بوده و ما را در هر چه  مسابقه و مسابقاتیتواند در کمیت و کیفیت این  ای حضرت عالی مینهاده کنندة گرامی؛ اعالم نظر و پیش شرکت

 با سپاس و احترام.                                                                                              ها یاری نماید.بهتر برگزار نمودن آن
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 17 -ل -م 905شناسه  شمارة

 شرکت کنندگان درمسابقهکاربرگ الصاق عکس 

 مکان برگزاری .................................... ..................................... تاریخ برگزاری........... ...................................:.....عنوان مسابقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

خانوادگینام ونام   

 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملیکد   
 

خوردگی و نشان مهر باشد.شدگی، خطبایست سالم، جدید، بدون سوراخهای الصاقی میتمامی عکس توجه:  
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 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 مسابقهسال در  12ر از تکنندگان با سن کمشرکتاولیای تعهدنامة کاربرگ 

 / قیم:منخصات ولی / سرپرست 

.............. فرزندد ............................... بده   ......................... شناسدنامه  ...... به  شدمارة ......جانب ........................................ این

ی / سرپرسددددت /قددددیم قددددانونی خانم/آقددددای ............................................................ بدددده کددددد ملددددی  عنددددوان ولدددد

ی و احترام به ..... ساد ........ ضمن قبول.................................................................... فرزند ....................... متولد روز ........ ماه ...

 دورهبددرده در نددوردی و صددعودهای ورزشددی، بددا ابددراز رضددایت کامددل از حضددور نددام      کلیددة قددوانین فدراسددیون کددوه  

 پذیرم.ا می...................................................... مسئولیت هر گونه حادثة ممکن ر

 جانب به قرار زیر است:نشانی دقیق پستی و شمارة تلفن منزد این

 

 

 

 

 

 

 نام د نام خانوادگی، امضاء

 تاریخ

 

 
 

 توجه:

 .نوردی و صعودهای ورزشی استان است مسئولیت مندرجات این کاربرگ بر عهدة هیئت کوه .1

 .صعودهای ورزشی استان تکمیل شودنوردی و  از آغاز مسابقه و حضور رئیس هیئت کوه بایست پیش این کاربرگ می .2

 .نمودهر سال اعالم خواهد نوردی و صعودهای ورزشی،  به باال را فدراسیون کوهسال  11 افرادتولد معیار  تاریخ ،تر ایجاد هماهنگی بیش منظور به .3

  .ه ممنوع استدر مسابق ،این کاربرگسال، بدون پر کردن  11تر از با سن کمشرکت افراد   .4

باشد.فوق مورد تأیید می یو امضا مندرجات درستی  
 

 امضا و مهر و نام خانوادگی نام
 استان نوردی و صعودهای ورزشیهیئت کوهرئیس 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 اب بانکی کادر اجراییاطالعات حس کاربرگ

 ............................................................................................................ زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری: ......ه: .............مسابقعنوان 
 

ف
ردی

 

 شماره عابر بانک تلفن همراه سمت خانوادگینام و نام

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

 

تکمیل کاربرگمسئول   نوادگی، تاریخ و امضاءنام، نام خا



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 گزارش مدیر مسابقات کاربرگ

 نماید. مسابقات تکمیل می مدیراین کاربرگ را *

 ...................... تا......................  از: تاریخ برگزاری ............................................... :مسابقاتعنوان 

 پسران   دختران    زنان      گرایش: ............................................. مردان 
 

 ................................................ :مسابقات نام و نام خانوادگی مدیر

 ...................................................... :مسابقاتناظر نام و نام خانوداگی 

 ................................................ :مسابقات نام و نام خانوادگی سرطراح

 ................................................ :مسابقات نام و نام خانوادگی رئیس هیئت داور
 

 محل برگزاری:

 ................................ منطقه: ..............................................استان: ............................... شهرستان: .................................... شهر: .

 

 ................................................................. شمارة مجوز برگزاری:

 

 برگزارکننده:

نددوردی و صددعودهای  فدراسددیون کددوه

 ورزشی:
 

نوردی و صدعودهای ورزشدی    هیئت کوه

 استان:

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

........ 

 گاه: نوردی/آموزش باشگاه/گروه کوه
....................................................................................

........ 

 سازمان/نهاد:
....................................................................................

........ 

 

 کنندگان وضعیت شرکت

 میانگین سنی سن بیشینه سن کمینه کنندگان شرکتکل تعداد 

    

 4از  1صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 مسابقات گزارش مدیر کاربرگ

 منخصات کادر اجرایی

 ییمه ورزشی رشته داوری/طراحیدرجة  سمت خانوادگی نام و نام ردیف
 مسابقات کادر اجراییوضعیت 
رعایت ایمنی  -وقت شناسی –)مدیریت 

 آمادگی جسمی و علمی و فنی و ...( –
 مالحظات تلفنِ تماس

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 وضعیت کادر اجرایی با سه عنوان خوب، متوسط، ضعیف ارزیابی گردد.* 
 .در صورت نیاز از صفحه فوق تکثیر شود* 

 4از  2صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 مسابقات گزارش مدیر کاربرگ
 زمانبندی گزارش روزانه مسابقات

01:00از  پیش   

د  01:00
03:00 

 

د  03:00
50:00 

 

د  50:00
57:00 

 

د  57:00
51:00 

 

د  51:00
51:00 

 

د  51:00
53:00 

 

د  53:00
70:00 

 

د  70:00
77:00 

 

د  77:00
71:00 

 

01:00از  پیش   

د  01:00
03:00 

 

 د 03:00
50:00 

 

د  50:00
57:00 

 

د  53:00
70:00 

 

د  70:00
77:00 

 

د  77:00
71:00 

 

  

  

  

  

  

 .شود و تکمیل در صورت نیاز از صفحه فوق تکثیر* 

 4از  3صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 مدیریت مسابقاتگزارش  کاربرگ
 اسامی استانها و تیم های شرکت کننده

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

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

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

 اسامی نفرات اود تا ششم هر گرایش با ذکر نام استان و یا تیم:

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

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

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

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

 شرح حوادث و اتفاقات: 

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

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

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

 صورت وضعیت مالی دوره

 محل تامین اعتبار: 

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

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

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

 شرح هزینه ها: 

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

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

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

 توضیحات مورد نیاز درباره صورت وضعیت مالی: 

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

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

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

 مدیر مسابقه ، تاریخ و امضاءنام خانوادگی ،نام

 4از  4صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 مسابقاتگزارش سرطراح کاربرگ 
 

 میزبان گرایش مکان زمان رده سنی عنوان

      

 

 برگزاری -9

 نظر شما راجع به همکاری برگزارکننده عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 برگزاریامکانات محل نظر شما راجع به  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 کردن ی گرم نظر شما راجع به دیواره عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 ها ی بلدر یا تشک نظر شما راجع به دیواره یا سازه عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 نسبت به امکانات و پرسنل نظر شما راجع به  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 آیا لوازم و تجهیزات کافی بود؟  خیر                             بلی 

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

 
 نقاط قوت و ضعف -2

 نقاط قوت
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

 نقاط ضعف
........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 
 های ضروری پیوست -3

 موضوع ردیف موضوع ردیف

 91د -م 550در کاربرگ شماره  گزارش کارورزی 7 نقسه مسیر های سرطناب ا

 
را به مسئول بخش طراحی  بلدرینگنکته : لطفاً حداکرر تا یک هفته پس از اتمام مسابقه تصاویر مسیرهای سرطناب و * 

 فدراسیون ایمیل نمایید.

 3از  1صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات
 

 دوره طراحانوضعیت  -5 

ف
ردی

 

نام و  نام
 خانوادگی

لوازم و گیره های 
 یریپذ تیمسئول شخصی

 مهارت
 طراحیدر

 بلدرینگ

 آمادگی
 سنگنوردی
 بلدرینگ

 مهارت
 طراحیدر

 سرطناب

 آمادگی
 سنگنوردی
 سرطناب

 همکاری
 گروهی

ف
ضعی

 
ب
خو

ط 
وس
مت

 
ی
عال

ف 
ضعی

 
ب
خو

ط 
وس
مت

 
ف
ضعی

 
ب
خو

ط 
وس
مت

 
ی
عال

ف 
ضعی

 
ب
خو

ط 
وس
مت

 
ف
ضعی

 
ب
خو

ط 
وس
مت

 
ی
عال

ف 
ضعی

 
ب
خو

ط 
وس
مت

 

ف
ضعی

 
ب
خو

ط 
وس
مت

 
ی
عال

ف 
ضعی

 
ب
خو

ط 
وس
مت

 

5                              

7                              

8                              

1                              

1                              

1                              

2                              

3                              

9                              

50                              

 نمره( 500)یع = عال                   نمره( 21خ = خوب)                   نمره( 10م = متوسط)               نمره( 71)فیض = ضع
 

 :بندی و گزارش مختصر روزانه زمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * در صورت نیاز از صفحه فوق تکثیر شود.

 3از  2صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات
 :( رهایمس یها ، درجه سختری)نوع مسابقه ، مراحل مسابقه ، تعداد مس یگزارش کامل طراح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح حوادث و اتفاقات

 

 

 

 :نقطه نظرات و پیننهادات

 

 

 

 

 

 

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء سرطراح                                                                       

 

 

 80مسابقه به عنوان طراح آزاد و کسب کمتر از  7امتیاز منفی طراح کشوری به طراح آزاد تنزد خواهد یافت . پس از طراحی  19تا  10در صورت کسب 

 مجددا به عنوان طراح کشوری ارتقا خواهد یافت. امتیاز منفی

مسابقه به عنوان طراح استانی و کسب کمتر  7امتیاز منفی طراح کشوری به طراح استانی تنزد خواهد یافت . پس از طراحی  19تا  10در صورت کسب 

 امتیاز منفی مجددا به عنوان طراح کشوری ارتقا خواهد یافت. 80از 

 .امتیاز منفی طراح کشوری به طراح سالنی تنزد خواهد یافت 10در صورت کسب بیش از

 3از  3صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ گزارش عملکرد طراحان کارورز
 

 تاریخ تنظیم فرم:  نام و نام خانوادگی کارورز:

 
 تاریخ اخذ مجوز: صعودهای ورزشی صادر گردد(: کمیته)این مجوز باید از سوی شماره مجوز حضور 

 شماره تماس: نام و نام خانوادگی مدیر مسابقه:  

 شماره تماس: نام و نام خانوادگی سرطراح:

 شماره تماس: نام و نام خانوادگی ناظر:

 تاریخ برگزاری: شهرستان: استان: محل برگزاری مسابقات

 رده سنی: :گرایش :عنوان مسابقه

 
 های طراح کارورز در طول مسابقه: فعالیت
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  

 کارنامه طراح کارورز صعودهای ورزشی:
 

 توضیحات (90تا  9امتیاز ) عنوان ردیف
   مسئولیت پذیری 5
   سرطنابطراحی در  مهارت 7
   بلدرینگ طراحیدر  مهارت 8
   بلدرینگ توانایی صعود 1
   سرطناب توانایی صعود 1
   شخصی های گیرهلوازم و  1
   همکاری گروهی 2

   جمع کل
 
 

 گردد. و یا گزارش سو دوره تجدید می 500از  20در صورت کسب نمره زیر  توجه:
 صعودهای ورزشی ارائه می گردد. کمیتهاین کاربرگ توسط سرطراح تکمیل و به * 

 
 ناظر نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء                      سر طراح نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ گزارش رئیس هیئت داوری مسابقات

 میزبان گرایش مکان زمان رده سنی عنوان

      

 

 مرحله
زمانی که طراحان، 

 مسیر را تحویل دادند

زمان باز شدن 

 قرنطینه

زمان بسته شدن 

 قرنطینه
 درجة سختی مسیر زمان پایان مسابقه زمان شروع مسابقه

       

       

       

       

       

       
 

 برگزاری -9

 همکاری برگزارکننده عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 امکانات محل برگزاری عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 امتیازدهی شما نسبت به امکانات و پرسنل  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 کیفیت تیم حمایت چگونه بود ؟ عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 آیا در مسابقات بانوان فیلم صعود پاک شد؟ خیر                             بلی 

 خیر                             بلی 
آیا افراد کافی به موقع تأمین شدند؟ )مسئول قرنطینه، ترانزیت، پذیرش، 

 چی و ...( حمایت

 آیا لوازم و تجهیزات کافی بود؟  خیر                             بلی 

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

 نقاط قوت و ضعف -2
 نقاط قوت

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

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

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

 نقاط ضعف
........................................................................................................................ 

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

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

 

 های ضروری پیوست -3
 موضوع ردیف موضوع ردیف موضوع ردیف

 گزارش عملکرد داوران کارورز 3 جدول زمان بندی 2 تایید شده لیست نتایج ا

 کاربرگ امحا فیلم صعود بانوان 6 کاربرگ اقدام انضباطی 5 کاربرگ اعالم اعتراضات به مسابقه 3

 

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء رئیس هیئت داوری 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ گزارش عملکرد داوران کارورز
 

 تاریخ تنظیم فرم:  نام و نام خانوادگی کارورز:

 
 تاریخ اخذ مجوز: صعودهای ورزشی صادر گردد(: کمیته)این مجوز باید از سوی شماره مجوز حضور 

 شماره تماس: نام و نام خانوادگی مدیر مسابقه:  

 شماره تماس: نام و نام خانوادگی رئیس هیات داوری:

 شماره تماس: نام و نام خانوادگی ناظر:

 تاریخ برگزاری: شهرستان: استان: محل برگزاری مسابقات

 سنی:رده  :گرایش :عنوان مسابقه

 
 داور کارورز در طول مسابقه:  عملکرد

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

 کارنامه طراح کارورز صعودهای ورزشی:
 

 توضیحات (90تا  9)امتیاز  عنوان ردیف
   اشراف به قوانین و مقررات 9

   تمرکز و سرعت عمل 2

   تیز بینی و دقت نظر 3

   قاطعیت و اعتماد به نفس 4

   وقت شناسی و حضور به موقع 5

   مسئولیت پذیری و همکاری گروهی 6

   لوازم و تجهیزات شخصی 7

   دهندگان عدم ارائه اطالعات اضافی به مسابقه 8

   دهندگان عدم تشویق مسابقه 1

   و لوازمتحویل، نگهداری و بازگشت وسایل  90

   جمع کل
 

 گردد.و یا گزارش سو دوره تجدید می 500از  20در صورت کسب نمره زیر  توجه:
 

 ناظرنام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء                                                  رئیس هیئت داوری نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 مسابقهکاربرگ اعالم اعتراضات به 
 گرایش: عنوان مسابقه:

 تاریخ و ساعت: 

 :مرحله/ نوبت در لیست شروع

 کسی ارائه شده  است:  اعتراض در خصوص چه

 شماره بند قانون مورد اعتراض:

 تیم: شماره: نام:

 :توصیفی کوتاه پیرامون دلیل اعتراض

 

 

 

 

 ذکر موارد فوق الزامی است. 

 امضاءنام، نام خانوادگی، تاریخ و 

 
 نظر رئیس هیئت داوری:

 

 

 

 

 

 
 معترض ارائه می گردد.  ودنسخه اصلی و کپی تهیه شده، اصل آن نزد کادر برگزاری و کپی آن به مسئ 7*این فرم در 

 
 
 

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء هیئت داوری



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ اقدام انضباطی در مسابقه
 

 مسابقه:عنوان 
 تاریخ و ساعت

  گرایش/ دسته/ مراحل
مسابقه دهنده/ مسئولین رسمی تیم که موارد 
انضباطی علیه آن ها استفاده شده )استان/ 

 شهرستان/ نام و نام خانوادگی/ سمت(

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

 توصیف مختصر اتفاقات
................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 بر طبق قوانین موارد انضباطی رو به روعمل شده است.
 کارت زرد 
 کارت قرمز 
 کارت قرمز به همراه ارجاع به کمیته ی انضباطی 

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء مسئول تیم مسابقه دهنده نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء رئیس هیئت داوری
  

 
 

 اعتراض پذیرفته شد رد شده
 توضیح تصمیم اتخاذ شده توسط مسئود رسیدگی به اعتراض

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

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

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

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

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

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

 
 داوریرئیس هیئت  نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء

 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ تایید امحاء فیلم صعود مسابقات بانوان
 

 میزبان گرایش مکان زمان رده سنی عنوان

      
 

 معدوم گردید.کلیه فیلم های صعود بانوان مطابق جدود ذیل  امحا و 
 

 زمان   تاریخ تعداد دوربین ها مرحله

    مقدماتی

    نیمه نهایی

    نهایی

 

 توضیحات : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 مراتب فوق مورد تایید می باشد. 

 

 مدیر مسابقه ناظر فدراسیون رئیس هیئت داوری

 نام و نام خانوادگی امضا و تاریخ نام و نام خانوادگی امضا و تاریخ نام و نام خانوادگی امضا و تاریخ

 

 

 

 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ گزارش ناظر مسابقات
 

 نماید. مسابقات تکمیل می ناظراین کاربرگ را *

 ...................... تا......................  از: تاریخ برگزاری ............................................... :مسابقاتعنوان 

 پسران      دختران       زنان      مردان  ................................................. گرایش: 

 ...................................................... :مسابقاتناظر نام و نام خانوداگی 

 ................................................ :مسابقات نام و نام خانوادگی مدیر

 ................................................ :مسابقات سرطراحنام و نام خانوادگی 

 ................................................ :مسابقات نام و نام خانوادگی رئیس هیئت داور

 

 محل برگزاری:

 شهر: ................................. منطقه: ..............................................استان: ............................... شهرستان: .................................... 

 

 

 ................................................................. شمارة مجوز برگزاری:

 

 برگزارکننده:

نددوردی و صددعودهای  فدراسددیون کددوه

 ورزشی:
 

نوردی و صدعودهای ورزشدی    هیئت کوه

 استان:
............................................................................................ 

 ............................................................................................ :نوردی باشگاه/گروه کوه

 ............................................................................................ سازمان/نهاد:

 

 3از  1صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 ناظر مسابقاتکاربرگ گزارش 
 

 

 تیم برگزاری -۱

 اید؟ ی فنی شرکت کرده ی مسئولین قبل از جلسه آیا شما در جلسه خیر                             بلی 

 اند؟ ی مسئولین در این جلسه شرکت کرده آیا همه خیر                             بلی 

 ( IFSCهیئت داوری و داور  امتیازدهی شما نسبت به کار مسئولین )اعم از ناظر، سرطراح، رئیس عالی         خوب             متوسط          ضعیف 

 

 

 تیم داوری -۲

 همکاری و رفتار رئیس هیئت داوری عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 عالی             خوب             متوسط             ضعیف 
اشراف رئیس هیئت داوری نسبت به قوانین )در مواردی که شما متوجه آن 

 اید( شده

 IFSCهمکاری و رفتار داور  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 اید( نسبت به قوانین )در مواردی که شما متوجه آن شده IFSC اشراف داور عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 از پوشش یکسانی برخوردار بودند؟ داوریآیا تیم  خیر                             بلی 

 

 

 تیم طراحی -۳

 اید( مواردی که شما متوجه آن شدهاشراف سرطراح نسبت به قوانین )در  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 همکاری و رفتار سرطراح عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 همکاری و رفتار طراحان عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 آیا تیم طراحی همواره با دقت فراوان به جدول زمانی رسمی پایبند بودند؟ عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 ها کارایی مسیر عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 

 کردند؟  آیا طراحان در حین فعالیتشان، موارد ایمنی را رعایت می

 )در غیر این صورت، بیان کنید که چه اتفاقاتی افتاده است.(

 امتیازدهی شما نسبت به فعالیت تیم طراحی  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 آیا تیم طراحی از پوشش یکسانی برخوردار بودند؟ خیر                             بلی 

 

 

 برگزاری -۴

 همکاری برگزارکننده عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 ی مسئولین و برگزارکننده  نظرشما نسبت به رابطه عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 کیفیت اسکان مسئولین عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 امکانات محل برگزاری عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 نظر شما راجع به مراسم اهدای جوایز )سرودهای ملی، پرچم، سکوی جوایز، جوایز( عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 نظرشما نسبت به امکانات و پرسنل  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 

 3از  2صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                     مسابقات و لیگ  کمیته
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 کاربرگ گزارش ناظر مسابقات
 

  ................................................................................................................................................................................... نقاط قوت:
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................. نقاط ضعف:
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................شرح تخلفات: 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................. شرح حوادث و اتفاقات: 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

خود را در این بخش بیان فرمایید. )مشاهدات نسبت به قوانین، ایده هایی به منظور ارتقای روند  و پیشنهادات تکمیلی لطفاً سایر نظرات
 برگزاری یا ...(

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

 پیوست های ضروری
 موضوع ردیف موضوع ردیف
 91د-م 552 کاربرگ تقاضای صدور احکام قهرمانی 7 91د -م 553 کاربرگ خالصه اطالعات مسابقه 5

 
 

نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء ناظر

 3از  3صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه     

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                                                                 مسابقات و لیگ  کمیته     
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 کاربرگ تقاضای صدور احکام قهرمانی

 سالن: شهرستان: استان: عنوان مسابقه:
English English English English 

 زمان تنظیم کاربرگ: ردة سنی: :گرایش ...../....../......... تا ...../....../.........تاریخ:
English English English English 

 

ف
ردی

 

 نام خانوادگی نام

 نام پدر
 محل تولد

 تاریخ تولد

 شمارة شناسنامه
محل 
صدور 

 شناسنامه
 کد ملی

اعزامی از 
استان/شهر

ب ستان
س

 ک
ام

مق
  

ده
ش

 

 میالدی شمسی

First name last name place of 
birth 

Date of 
birth 

5 

فارسی
 

    /    /      

En
glish

 

    /    /      

7 

فارسی
 

  

 

 /    / 

     En
glish

 

   /    / 

8 

فارسی
 

  

 

 /    / 

     

En
glish

 

   /    / 

 
 * 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



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه     

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                                                                 مسابقات و لیگ  کمیته     
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 خالصه اطالعات مسابقات

 مجری میزبان سالن شهرستان استان زمان رده سنی عنوان مسابقه

        

 ناظر سرطراح داور رده بند رئیس هیئت داوری مدیر مسابقه تعداد ورزشکاران حاضر گرایش تعداد استان

        

 

نفرات اود تا 
 مهشت

         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



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی   شیوه نامه                                                             مسابقات و لیگ  کمیته
 

 

 

 

 توانند نظرهای خویش را به ننانی:   تمامی عزیزان می

dabir.msfi@gmail.com 

 ارسال نمایند. مسابقات و لیگ کمیتهبرای 

دست تماامی عزیزانای را کاه     مسابقات و لیگ کمیته

منظاور ارتقاای    نهادهای خود را به  نظرها و پیش نقطه

نمایند؛  نامه، ارسال می سطح دانش و اصالح این شیوه

 فنارد. به گرمی می

 

 

 موفق باشید

 9317 آبان

mailto:dabir.msfi@gmail.com
mailto:dabir.msfi@gmail.com

