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 دفتا اول
 

  دهش نوآوری و رفتپیش به منجر کنجکاوی این و بوده جستجوگر و کنجکاو همواره خلقت بدو از انسان     

 ظباطان و نظم رعایت به منوط ،دابعا تمامی در کشورمان کارانورزش کیفی و کمّی رفتشپی و حضور. است

 .است مهیج و مفرّح یرشته این تشکی،تی و فنّی اصول رعایت چنینهم و اجتماعی و اداری

ست  تا داردمی برآن را ما ،آینده به نگاه     شته  کوشش  و ت،ش از د  هایورنیتمامی کارگیری به با و برندا

شور  سطح  در که ایبالقوّه شند می ایران نام اعت،ی برای ک شد  راه در ،کو ستعدادهای  شکوفایی  و ر   ا

 .نماییم دوچندان را خود فعّالیت ،دارد وجود بوم و مرز این جوانان میان در که نظیریکم

سان  ضمیر  در رقابت     ست  نهفته ان صه  در همواره و ا  که چهآن امّا. ایدنممی بروز زندگی مختلظ هایعر

سان  و مداریقانون ،نمایدمی سازنده  و سالم  را رقابت ست  آن در مداران سان  که جاآن. ا  بدون را رقابت ان

  رضایتمند  خود کردعمف از دیگر و گردیده حسد  و بخف دچار ،نماید اعمال خود زندگی در مقرّرات و ضوابط 

 همین. است  آن ذات در رقابت وجود ،نوردی کوه هایتهرش  دیگر با کوهستان  دوی تمایز وجه. بود نخواهد

 نرژیا مندسازمان و منظّم هدایت و ذاتی رقابت این نمودن مندقانون و نمودن مندسامانه به توحّه و خصلت 

  جمهتر و هانامهشیوه  تدوین لزوم که است  ناپذیریخدشه  اصول  از ،آورندمی روی رشته  این به که جوانانی

 .سازدمی نمایان پیش از بیش را کوهستان دوی المللیبین قوانین

 بوده کوهستان دوی المللیبین فدراسیون قوانین ویرایش و ترجمه شامف دارید رو پیش که را ایمجموعه    

 و نوردیکوه فدراسیون لیگ، و مسابقات های میتهک در گرامی ارانمکه از بسیاری جمعی ت،ش حاصف و

 این یگل و مسابقات کمیته. است میتهک این فعّالیت تاریخ طی در ایران اس،می یجمهور ورزشی صعودهای

 آن بر ،ISF جهانی فدراسیون سوی از تنظیمی کوهستان دوی المللی بین قوانین به نگرش با فدراسیون

 و طلوبم صورت به... و فنی ،اجتماعی ،بومی ،فرهنگی شرایط بر منطبق را کوهستان دوی مسابقات تا است

 مترجمین ارزشمند زحمات از را خود تشکر و تقدیر مراتب تا دانم می الزم اینجا در. نماید برگزار ایمن

 0202 نسخه مترجم آخرین امیریان آیگین سرکارخانم ویژه به شده آورده شناسه در آنها نام که محترم

 حمایت و باریتعالی تحضر عنایات پرتو در است امید .دارم اع،م کوهستان دوی المللیبین قوانین

 رد بزرگ افتخارات کسب شاهد ،رشته این سوزاندل تمامی ت،ش و ربطذی مسئوالنتمامی یجانبههمه

 ...شاءاان .باشیم جهان و آسیا سطح

 3133 اسفند
 تهییران

 داورپور مهدی
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 مقدمه -3

 ونیفدراس به ونیفدراس نیا ۲۱۱۵ سال در اما شد گذاشته انیبن (FSA) رتفاعاتا در ورزش ونیاسرفد یالدیم 1۹۹۵ سال در 1-1
 کوهستان یدو یالملل نیب ونیفدراس ۲۱۱۵ سال در واقع در و کرد دایپ رییتغ ارتفاعات در دنیدو همان ای (ISF) کوهستان یدو یالمللنیب

 . شد سیتأس
 یهاتیفعال و (نگیران ی)اسکا کوهستان یدو ورزش تیریمد و کنترل ج،یوتر منظور به ؛«کوهستان یدو» یالمللنیب ونیفدراس 1-۲

 .آمد وجود به مشابه منظوره چند یورزش

 شرفتیپ ،یخصوص و یعموم یدادهایرو ارتقاء یراستا در ست؛یز طیمح به احترام کردیرو با ،«کوهستان یدو»یالمللنیب ونیفدراس تعهدات
 .است دگانکننترقاب یجسمان سالمت رشپرو و رشته نیا یتخصص یهاآموزشگاه

 .است قانونی تیهو با و مستقل المللیبین فدراسیون کی عنوان به دادهایورو هارقابت کوهستان، دوى ورزش تیریمد ون؛یفدراس اهداف

 یکوهستان منظوره چند یورزش یهارقابت و کوهستان یدو یالمللنیب یهارقابت یتمام درقبال «کوهستان یدو»یالمللنیب ونیفدراس 1-۳
 .است مسئول ارتفاعات به وابسته

 در بلند ارتفاعات منظوره چند یهاورزش و کوهستان یدو ورزش شرفتیپ و تیتقو توسعه، ارتقاء، ت،یریمد ون؛یفدراس نیا یاصل اهداف
 .است یجهان سطح

 و داده گسترش را مسئوالن و ورزشکاران اعضا، انیم هدوستان روابط و هاشبکه ارتباطات، ؛«کوهستان یدو» یالمللنیب ونیفدراس 1-۴
 .است ارتفاعات در یکوهستان منظوره چند یهارقابت و کوهستان یدو رامونیپ موضوعات یتمام یینها مرجع و کندیم تیتقو

 تشخصی یدارا ،یالملل نیب منافع از ییدرآمدزا اهداف داشتن نظر در بدون که ستا یدولتریغ یالمللنیب نهاد کی ون،یفدراس نیا 1-۵
 .دارد قرار سوئیس در ونیفدراس نیا مقر. است سوئیس کشور مدنی قانون۶۱ ماده با مطابق حقوقى

رقابت یهانامه نیآئ جهت استفاده مورد یمنبع و ایدن سراسر کوهستان یدو مسابقات یبرا یالمللنیب یمرجع عنوان به مقررات، نیا 1-۶
 یدو یالمللنیب یرسم مسابقات کنندگانشرکت و دهندگانسازمان حقوق و تعهدات فیتوص ن،یقوان نیا ازوضع هدف. است یمل یها

 . است کوهستان
 .است یسیانگل ون،یفدراس نیا یرسم زبان که است ذکر انیشا 1-۷

 ۴ماده اساسنامه -اصول و اهداف

چیه ازهاج ونیفدراس نیا. است یدولت ای و یاسیس مسائل ونههرگ از مستقل «کوهستان یدو» یالمللنیب ونیفدراس یهاتیفعال هیکل 1-۸
 کرده تیحما یتیجنس یتساو از خود یهاتیفعال یتمام در امعن تمام به و دهدینم یمذهب ای و ینژاد ،یاسیس یهابهانه به را یضیتبع گونه

 .دهدیم جیترو و

  :است لیذ موارد به متعهد و مسئول کوهستان، یدو یالملل نیب ونیفدراس 1-۹
 هانامهنیآئ و هانامهاساس در شده داده شرح یکل اصول با مطابق ها؛رقابت یواستانداردها نیقوان واعمال میتنظ -1

 هادرآن مشارکت یچگونگ و یالمللنیب مسابقات یبرا نیقوان واعمال میتنظ -۲

 .شوندیم محسوب یالمللنیب انکوهست یدو یهارقابت از کمیکدا کهنیا رامونیپ صیتشخ و یریگمیتصم -۳

 مشابه یهاتیفعال و مسابقات یبرگزار جهت هاسازمان ریسا و اعضا به الزم یقراردادها و مجوزها اعطاء -۴

 یورزش نهیبه ناتیتمر ارتقا و کنترل -۵

 هک مشابه یندهایرفرایسا و نگیدوپ با مبارزه یراستا در نگ،یدوپ ضد نیقوان و IOC کیالمپ یالمللنیب تهیکم یپزشک یکدها اعمال -۶
 .شوندیم یورزش یِبرابر در فیتضع سبب

 کیالمپ در یاحتمال حضور و شتریب شناخت یراستا در ورزش؛ نیا شرفتیپ در قدم و کیالمپ منشور به احترام -۷

 کوهستان یدو یهاارزش از تیحما -۸

 تیرعا تیصالح و مالی تیحما توانائی که ىیهاطرف توسط هشد سازماندهی هاىرقابت براساس کوهستان؛ یدو رسمی میتقو 1-۹-1
 تیمسئول ،«کوهستان یدو» یالمللنیب ونیفدراس است؛ یگفتن. است شده یگذارهیپا اند،کرده اثبات را المللیبین یهارقابت یاستانداردها
 .دارد را هارقابت در رسمی قوانین اعمال و المللىبین مسابقات میتقو میتنظ و هماهنگى
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 ۲ 

 نیقوان رت؛یمغا صورت در و باشد «کوهستان یدو» یالمللنیب ونیفدراس یرسم نیقوان با مطابق یبایستمی یمحل مسابقات نیقوان 1-۹-۲
 .بود خواهد نافذ آن ندگانینما ماتیتصم و ونیفدراس نیا

 

 ظیتعار-0
۲-1- ISF: کوهستان یدو» یالمللنیب ونیفدراس» 
۲-۲- SKYRUNNER: کندیم رقابت کوهستان یدو رشته در که یورزشکار. 
۲-۳- SKYRUNNING: از %۶ بیش نیانگیم با و ایدر سطح از متر ۲۱۱۱ ارتفاع حداقل از کوهستان در دنیدو رشته کوهستان؛ یدو 

 .ریمس کل
 فیتعر مصوبه ۲ ازدرجه شیب دینبا صعود یسخت درجه و باشد داشته %۳۱ بیش یبایستمی ر،یمس کل از %۵ حداقل که است ذکر به الزم
 از استفاده مسابقات نیح در. شودیم محسوب یسنگ معابر در ساده صعود حد در همان واقع در که. باشد ینوردکوه یجهان هیاتحاد شده

 نممک زاتیتجه ریسا و یفن دستکش از استفاده مسابقات از یبرخ در ن؛یچنهم. است مجاز صعود به کمک یبرا دست و کرامپون باتون،
 .شود اعالم یاجبار است

 کوهستان یدو یهارشته 0-1-3

 :شوندیم میتقس ریز یهاشاخه به کوهستان یدو یهارشته

 فیتعار اتیجزئ با لیذ در که «دیرِیاسکا» و «کیبایاسکا» ،«نگیرانکالیورت» ،«دیاسپیاسکا»،«کالیورت» ،«اولترایاسکا» ،«یاسکا»
 .است آمده هاآن

 .باشد برف ای صخره )مورِن(، رُفتخی پاکوب، ک،یبار راه جاده، انیم از ندتوانیم رهایمس

 .باشد ریمس کل %1۵ از شیب دینبا آسفالت جاده زانیم که شود توجه یستیبا

 رتفاعا حداکثر تا ریمس و باشد داشته %1۲ تا %۶ نیب یبیش یبایستمی ریمس کل رسد،ینم متر ۲۱۱۱به ایدر سطح از ارتفاع که یمناطق در
 .برسد منطقه در موجود

 یاسکا 0-1-0

 به ایدر سطح از ارتفاع که ییهارقابت مورد در و است متر 1۳۱۱ حداقل ارتفاع شیافزا با و لومتر،یک ۴۹ تا ۲۱ نیب یمسافت با یمسابقات
 .گرفت نظر در دیبا لومتریک 1۱ از را مسافت حداقل رسد،یم ۴۱۱۱ از شیب

 اولترایاسکا 0-1-1
 1۶ تا مسابقه انیپا یبرا شده نییتع زمان حداکثر ای و متر ۳۲۱۱ حداقل ارتفاع شیافزا با و لومتر،یک ۹۹ تا ۵۱ نیب مسافت با یتمسابقا
 .باشد ساعت

 کل از %۵ که داشت توجه یستیبا و است %۲۱ بیش حداقل و شوندیم برگزار ییسرباال در صرفاٌ مسابقات :کالیورت 0-1-۴

 .است لومتریک ۵ ،کالیورت شاخه در شده فیتعر ریمس طول حداکثر. باشد داشته %۳۳ از شیب یبیش یبایستمیریمس

 دیاسپیاسکا 0-1-۵
 %۳۳ از شیب یبیش با و ارتفاع شیمترافزا 1۱۱ حداقل با یمسابقات

 «یعمود دنیدو» ینوردپله 0-1-1

 نیا در است؛ یگفتن. است متر 1۱۱ ارتفاع شیافزا حداقل و. %۴۵ از شیب یبیش با و سالن خارج ای داخل یهاپله یرو بر یعمود یمسابقات
 .دارد زین را جهان یقهرمان و یاقاره یهارقابت یبرگزار امکان و است فیتعر قابل یمتعدد یهارشته شاخه،

 کیبایاسکا 0-1-۷

 .است کوهستان دوچرخه ای هدوچرخ با نگیرانیاسکا مسابقات ای و لومتر،یککالیورت دوبخش از متشکل که دوگانه مسابقات
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 دیرِیاسکا 0-1-۸

 ینوردسنگ ،یاسک دوچرخه، چون هاورزش گرید با یبیترک صورت به و یطوالن یهامسافت در ،یمیت صورت به کوهستان یدو مسابقات
 ...و

 اسنویاسکا 0-1-3
 .است یضرور کرامپونینیم از هاستفاد که ردیگ انجام برف یرو بر مسابقه ریمس %۷۱ حداقل که یکوهستان یدو مسابقات

 :شودیم میتقس شاخه دو به اسنو یاسکا
 .%1۵ بیش حداقل با و لومتریک ۵ مسافت حداکثر با یمسابقات :یعمود -
 مسافت %1۱ تا یمقاطع در و %۳ بیش متوسط حداقل با و لومتریک ۹ مسافت حداقل با یمسابقات :کیکالس -

 و یاقاره مسابقات یبرگزار امکان شاخه نیا در. باشد متر ۲۱۱ ارتفاع شیافزا مجموع با و لومتریک ۵ حداقل یستیبا جوانان مسابقات... 
 .دارد وجود جهان یقهرمان

 کوهستان یدو ریمس یفن حسط 0-1-32

 .کرد استفاده توانیرمیمس کی یفن سطح نییتع جهت... و هاخچالی برف، پهنه ارتفاع، ب،یش متوسط چون یعوامل از

 کوهستان یدو مسابقات نیعناو 0-۴
 . است ارتفاع شیافزا متر 1۳۱۱ و لومتریک ۲۱ طول به یمسافت با کوهستان یدو مسابقات یعموم فیتعر شامل سیرِیاسکا ۲-۴-1

 ماراتنیاسکا ۲-۴-۲

 ساعت ۵ ریز را ریمس کل یبایستمی برندگان و است متر ۲۱۱۱ ارتفاع شیافزا حداقل لومتر،ویک ۳۱ یطول مسافت حداقل مسابقات نیا در
 .شود گرفته نظر در تواندیلومترمیک 1۱ یطول مسافت حداقل ،رسدب شتریب ای ایدر سطح از متر ۴۱۱۱ ارتفاع به ریمس کهیصورت در. کنند یط

 لومتریککالیورت 0-۴-1

 در شاخه نیا. باشد لومتریک۵ از شیب دیرنبایمس طول که توجه، قابل بیش با و ریمتغ یرهایمس در یعمود صعود متر 1۱۱۱ با یمسابقات
 از متر، ۲۱۱۱ تا متر 1۱۱۱ از متر، 1۱۱۱ تا ۱ از مثال عنوان به متر( ۲۱۱ -/+رییتغ )دامنه است شده فیتعر مختلف ارتفاعات با سطوح
 .دارد وجود زین ریمقاد نیا برابر سه و دو لومتریککالیورت است؛ یگفتن. متر ۳۱۱۱ تا متر۲۱۱۱

 کوهستان یدو مسابقات -1

 یمل یهارقابت 1-3
 .است کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس در مندرج نیقوان اساس بر کشور یقهرمان مسابقات یبرگزار مسئول یکشور هر

 کوهستان یدو یاقاره یقهرمان مسابقات 1-0
 در یمل یهامیت تنها. شوندبرگزار آزاد صورت به ست،ممکن ییایجغراف طیشرا به بسته و دشونیم اداره یخاص مقررات تحت هارقابت نیا

 .باشند داشته را کشور آن تیمل یبایستمی ،میت هر در حاضر ورزشکاران یتمام. شوندیم یبندرده یاقاره یهارقابت

 جهان یقهرمان مسابقات 1-1
 در یمل یهامیت صرفا و. هستند حضور به ازمج یرسم یهامیت تنها هارقابت نیا در. شوندیم اداره یخاص مقررات تحت هارقابت نیا 

 .باشند داشته را کشور آن تیمل یبایستمی ،میت هر در حاضر ورزشکاران یتمام. شوندیم یبندرده یجهان یهارقابت

  جهان جوانان یقهرمان مسابقات 1-۴
 .شوندیم هرفتیپذ عضو یکشورها ورزشکارانِ تنها. شوندیم اداره یخاص مقررات تحت هارقابت نیا

 داشته را کشور آن تیمل یبایستمی ،میت هر در حاضر ورزشکاران یتمام. شوندیم یبندرده جهان یقهرمان مسابقات در یمل یهامیت تنها
 .باشند

 اسنو یاسکا یاقاره یقهرمان مسابقات 1-۵
. ندشومی یبند دهر یمل یها میت صرفا. ندشومی رفتهیپذ عضو یکشورها ورزشکاران فقط. ندشومی اداره یخاص مقررات با مسابقات نیا

 .باشند داشته را هستند آن ندهینما که را یکشور تیمل دیبا میت یاعضا همه
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 اسنو یاسکا جهان یقهرمان مسابقات 1-1

. ندشومی یندب رده یمل یها میت صرفا. ندشومی رفتهیپذ عضو یکشورها ورزشکاران فقط. ندشومی اداره یخاص مقررات با مسابقات نیا
 .باشند داشته را د،هستن آن ندهینما که را یکشور تیمل دیبا میت یاعضا همه

 مزیگیاسکا 1-۷
 .شوندیم اداره یخاص مقررات تحت هارقابت نیا

 مسابقاتریسا 1-۸ 
 .شودیم برگزار یمل یدبنرده با و خاص یفرمت با ،یمال گرتیحما یدارا یهاتیم و یانفراد کوهستان دوندگان یبرا هارقابت نیا

 (SWS) کوهستان دوندگان یجهان مسابقات یسر 1-۸-3
 .شودیم برگزار یمل یبندرده و خاص یفرمت با یمال گرتیحما یدارا یهامیت و یانفراد کوهستانِ دوندگان یبرا یجهان یهارقابت نیا

 (SNS) کوهستان دوندگان یمل مسابقات یسر 1-۸-0
 .شودیم برگزار یمل یبندرده و خاص یفرمت با یمال گرتیحما یدارا یهامیت و یانفراد کوهستانِ دگاندون یبرا هارقابت نیا

 (VKWC) «لومتریککالیورت» یجهان مسابقات 1-۸-1
 .شودیم برگزار یمل یبندرده و خاص یفرمت با یمال گرتیحما یدارا یهامیت و یانفراد کوهستانِ دوندگان یبرا هارقابت نیا 

 (VERTIVAL WORLD CIRCUIT) ورتیکال سری یجهان مسابقات 1-۸-۴
 .شودیم برگزار یمل یبندرده و خاص یفرمت با یمال گرتیحما یدارا یهامیت و یانفراد کوهستانِ دوندگان یبرا هارقابت نیا

 ظیتعار ریسا
1-3  I O C: کیالمپ یالمللنیب تهیکم 

 .شودیم هشناخت تیرسم به یجهان جامعه توسط که است مستقل رکشو منظور :کشور 1-32

 .است زادآ دوندگان همه یبرا که یمسابقات :آزاد مسابقات 1-33

 برگزارکنندگان نیقوان-۴

 مقدمه ۴-3
 رت؛یمغا وجود صورت در. باشد کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس یرسم نیقوان بر یمبتن یبایستمی یمحل یهارقابت یهانامهنیآئ
 .بود خواهد غالب کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس ماتیتصم ن؛یچنهم و نیقوان نیا در شده انیب اهدگید

 :اهرقابت یبرگزار درخواست نحوه ۴-0

 ارسال کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس به ماًیمستق ای و ونیفدراس یمل یاعضا به یبایستمی هارقابت یبرگزار رامونیپ یهادرخواست
 دارند را حق نیا کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس یاعضا. شود داده مسابقات یبرگزار درخواستِ فرم افتیدر یتقاضا نیچنهم و شوند

 .ندینما یجهان ای یاقاره مسابقات یدایکاند را شده ارائه یهادرخواست که

 .اندرفتهیپذ و کرده مطالعه را نیقوان نیا دارند، را هارقابت یبرگزار درخواست که یبرگزارکنندگان ست؛ا نمبره و واضح ۴-۲-1

 :باشند لیذ یهارقابت از کدام هر شامل توانندیم مسابقات یبرگزار شنهاداتیپ ۴-۲-۲ 

  Skyrunning World Championshipsکوهستان یدو جهان یقهرمان مسابقات-

 Skyrunning Continental Championships کوهستان یدو یاقاره یقهرمان مسابقات-

 Youth Skyrunning World Championships کوهستان یدو جوانان جهان یقهرمان مسابقات-

 Skyrunner® World Series کوهستان دوندگان مسابقات یسر-

 Vertical Kilometer® World Circuit (VKWC) لومتریککالیورت یجهان مسابقات

  VERTIVAL WORLD CIRCUIT یجهان مسابقات

 Skyrunner® National Series کوهستان دوندگان یمل مسابقات یسر
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 ارائه چگونگى ،یمال بودجه شامل دادهایرو و هارقابت کامل مستندات با همراه یبایستمی هارقابت یبرگزار یهادرخواست هیکل ۴-۲-۳
 .باشد...  و یمطبوعات امکانات تبلیغات، ها،امهدعوتن ها،مدال و زیجوا غذا، اسکان، محل فنى، کادر نیتأم کنندگان،شرکت به خدمات

 فنى ونیسیکم شده ارائه نظرات نمودنِ لحاظ با و ونیفدراس نیا تیریمد کمیته بوسیله کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس میتقو ۴-۲-۴
 .شد خواهد بیتصو

 ژهیو طیشرا ۴-1
 و ینیتضم حضور چون یداتیتمه و مسابقه هر در کنندگانشرکت یبرا را یاژهیو طیشرا کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس ساله هر

 به موارد نیا. ردیگیم نظر در نگاران، روزنامه و عکاسان ،یونیزیتلو یهاگروه (،ISF ) کارکنان برتر، رده یهاکننده شرکت یبرا اسکان
  یهافرم در مشروح صورت به... و نشان مدال، جام، برندگان، یبرا شده نظرگرفته در ینقد زهیجا زانیم حداقل همراه

 .شود آورده یبایستمی «مسابقات یبرگزار درخواست»

 قرارداد ۴-1-3

 ،یمال گرانتیحما ف،یوظا و حقوق چون تعهدات از یاپاره بر و کنند امضا (ISF) با را یقرارداد یبایستمی هارقابت برگزارکنندگان -
 .ندینما موافقت... و غاتیتبل از،ین مورد امکانات و خدمات ارائه مه،یب ،یمال تعهدات ن،یقوان یاجرا ز،یجوا

 به هابهتررقابت چه هر یبرگزار یراستا در را یتیریمد الزم یهایبررس رویتداب یستیبا یمل ونیفدراس و هارقابت برگزارکنندگان ۴-۳-۲
 (...و هارقابت یبرگزار محل یمنیا ،یپزشک یهاکمک نجات، و )امداد .آورند عمل

 هارقابت در حضور مبلغ ۴-۴
 ریسا نیتأم .گرددیم نییتع هارقابت در حضور مبلغ ،یینها ینقد زهیجا و مسابقات یعموم یهانهیهز نیتأم به کمک یدرراستا ساله هر
 .است مذاکره قابل... و هارسانه ،(ISF) ندگانینما فنى، کادر میزبانى چون ییهانهیهز

 مهیب ۴-۵
 زین را یمدن تیمسئول مهیب ها،رقابت برگزارکنندگان یامهیب استیس که کنند حاصل نانیاطم یبایستمی یمل یهامیت سرپرستان ای اعضا، 

 .شود حاصل نانیاطم یمال سکیر شدن دارعهده و یمل مقررات از دهندگانسازمان یِرویپ از دیبا نیا بر عالوه. دهدیم پوشش

 :دشویم پرداخت کوهستان یدو یالمللنیب ونیراسفد توسط که ییهانهیهز ۴-1

 .کندیم تقبل را یاقاره و جوانان جهان، یقهرمان مسابقات یهامدال ز،یجوا ونیفدراس نیا 

 .است...  و یارسانه ارتباطات ،یاجتماع یهارسانه (ISF) تیساوب تیریمد مسابقات، یجهان غاتیتبل مسئول (ISF) ن؛یچنهم

 دادهایرو میتقو ۷-۴
 یبرگزار یآمادگ یبایستمی برگزارکننده رت،یمغا صورت در. باشد سازگار و باشد نداشته یتداخل مسابقات ریسا با یبایستمی مسابقه زمان 

 .بماند یباق دادهایرو میتقو در بتواند مسابقه آن تا باشد داشته رترید ای زودتر روز ۷ را مسابقه

 برگزارکنندگان تعهدات ۴-۸
 :است موظف زارکنندهبرگ هر 

ادهج بستن ،یاحتمال کیتراف کنترل جهت در یمحل مقامات با الزم ارتباطات. دینما فراهم را مسابقات یهامهیب و مجوزها یتمام ۴-۸-1
 .دینما برقرار عموم و کنندگانشرکت یمنیا یراستا در را...  و مسابقه محل یها

 یسازمان کادر هیکل نیتأم ۴-۸-۲

 نده،یگو نگهدارها،وقت ان،یپا و شروع خط نیمسئول مسابقه، ریمس انیراهنما و گذارانعالمت مسابقه، ریمد مسابقه، نامدرثبتکا ت،یریمد 
 مطبوعات واحد و نجات و امداد خدمات کنترل، نقاط کادر امداد، ستگاهیا کادر ،یپزشک ستگاهیا صدا، پخش ستمیس
 یبرا مسابقه جینتا چاپ شروع، ستیل یبررس و هیته کنندگان،شرکت یهافیک و هاارهشم عیتوز مسابقه، یهایورود تیریمد ۴-۸-۳

 یرسم مقامات و هاکنندهشرکت

 گم و یسردرگم احتمال که ینقاط در هاپرچم یگذاریجا عالئم، گذاردن با مسابقه ریمس یسازآماده از،یموردن لیوسا و ابزار هیته ۴-۸-۴
 .امداد یهاستگاهیا و کنترل نقاط تیریمد و نیتأم ،شودیم ینیبشیپ ریمس کردن
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 نجات و امداد و یپزشک خدمات نمودن فراهم ۴-۸-۵

 ریمس طول در یانصراف ورزشکاران به یرسانکمک ۴-۸-۶

 کنندگانشرکت و یبرگزار کادر یبرا مناسب یمکان در مسابقه از شیپ یهیتوج یاجلسه یسازمانده ۴-۸-۷

  زیجوا اهدا مراسم ۴-۸-۸
 گاهیجا نهیزمپس و بونیتر مراسم، یبرگزار گاهیجا ،ینقد زیجوا هیته

 (ISFاعضا) یبرا ییفضا هیته ۴-۸-۹

 (ISF) به مربوط یهارسانه واعضا ون،یفدراس یرسم مقامات منتخب، ورزشکاران یبرا اقامت محل هیته ۴-۸-1۱

 ردریمس طول در یمناطق نییتع مسابقه؛ انیپا و شروع یبرا یمحل مردم؛ عموم یبرا شده کیتفک مناطق جادیا ت؛یامن یبرقرار ۴-۸-11
 یضرور یآمدهاشیپ بروز صورت

 .شود فراهم... و کوپتریهل موتور، پ،یج چون نقل و حمل لیوسا مطبوعات، و یرسم مقامات حضور جهت ۴-۸-1۲

 .شود انجام یبایستمی ،ISF کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس یهمکار با نگیدوپ کنترل شاتیآزما ها،رقابت از یبرخ در ۴-۸-1۳

 مسابقه انیپا و شروع محل یکینزد در حمام و یبهداشت سیسرو امکانات نمودن فراهم ۴-۸-1۴

 طول در شده نییتع مختلف نقاط در حضور جهت رسانه، اصحاب یهانشان و آرم کردنِ فراهم و هارسانه اعتبارنامه نمودن هیته ۴-۸-1۵
 جیتان رویمس اطالعات مسابقه، شروع ستیل. شود لحاظ یبایستمی مطبوعات جهت ییمجزا مکان ان،یپا خط در ن؛یچنهم. قهمساب ریمس
 .شود گذاشته ارشانیاخت در یستیبا زین تالیجید شکل به

 گانیرا یفایوا و نترنتیا امکانات با یخبر اتاق کردن فراهم ۴-۸-1۶

 مطبوعات و ISF یبرا یاحرفه یهاعکس هیته ۴-۸-1۷

 تیساوب در. باشد داشته کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس تیساوب به ینکیل با همراه تیساوب کی یبایستمی مسابقه هر ۴-۸-1۸
 مسابقه از بعد و قبل ز،ین جیونتا اخبار. شود داده قرار یبایستمی کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس به مربوط یهارنشانیسا ای لوگو مذکور

 .شود درج آن در

 را هاکننده شرکت زاتیتجه و لباس نوع کوهستان یدو یالمللنیب ونیفدراس ندهینما یهماهنگ با برگزارکنندگان مسابقه، هر در ۴-۸-1۹
 .کنندیم مشخص

 آرم ن؛یچنهم. باشند اشتهد را ISF آرم یبایستمی مسابقه به مربوط غاتیتبل ریسا و یاجتماع یهاشبکه و هاتیساوب (ISF) آرم ۴-3

 یقهرمان مسابقات ،یاقاره مسابقات ،یجهان مسابقات :مانند. باشد شده لحاظ هادرآن همکارانش و ISF مربوطه شاخه یرسم یهارقابت
 ...و کوهستان یدو یهایباز کوهستان، یدو جهان، جوانان

- ISF سالمت با نامتناسب یهایآگه درج. کندیم هیته برگزارکننده یبرا اهآن به الزم یفضا اختصاص منظور به را همکاران از یستیل 
 .گردد منعکس ISF به یبایستمی موضوعات نیا با مناقشه نوع هر و است ممنوع ،یروح

 :باشد لیذ موارد شامل یبایستمی برگزارکننده توسط ISF غاتیتبل -

 ن؛یچنهم. باشد... و یاجتماع یهافضا ت،یساوب آدرس ها،آرم شامل که باشد داشته وجود مسابقه دربروشور غاتیتبل کامل صفحه کی -1
 .شوند لحاظ حتماً هاآرم زین یچاپ مطالب تمام یرو بر

 .ردیگ قرار یستیبا زیجوا یاهدا یسکو نهیزمپس در و مسابقه انیپا و شروع درمحل آرم، نیا یحاو یبنرها و ISF آرم -۲

 هااستاندارد ۴-32
 .کنند یرویپ هادستورالعمل و یزبانیم یاستانداردها از یبایستمی هارقابت دهکنن برگزار

 کننده برگزار غاتیتبل ۴-33
 .گرددیم درج یرسم تیساوب در سپس و شوندیم هیته ISF یغاتیتبل الیمتر به باتوجه غاتیتبل نیا 
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 یعموم روابط و یمطبوعات دفتر ۴-30
 چه ؛یخبر یهانسخه. است منطقه در هاپرچم ها،پوستر ها،هیاعالم نصب شامل که است، یمحل سطح در یرساناطالع و جیترو مسئول

 لیمیا به ساعت ۲۴ ظرف یبایستمی مسابقه رامونیپ اطالعات و جینتا مسابقات، یهالمیف ،یارحرفهیتصاو همراه به آن از پس چه و قبل
ISF شود ارسال. 

 یاکولوژ مباحث ۴-31
 به توانیم حثمب نیا مورد در. رندیبگ نظر در را یطیمح ستیز مسائل مسابقه، از پس و نیح قبل، یبایستمی مسابقات نبرگزارکنندگا
 .کرد رجوع ISF ستیزطیمح یهادستورالعمل

 .باشند یرسم کادر از توانندینم هامیت رانیمد و انیمرب رقبا، -

 مسابقه نیقوان -۵

 مقدمه ۵-3
 غالب ISF ندگانینما میتصم و نیقوان رت،یمغا صورت در .باشد داشته مطابقت ISF یرسم نیقوان با یبایستمی مسابقه، یمحل مقررات
 .بود خواهد

 مسابقه کادر ۵-0
 :کند منصوب لیذ شرح به را مسابقه یبرگزار کادر یبایستمی برگزارکننده هر 

 مسابقه ریمد-3
 زمان میت تیمسئول ن؛یچنهم. است یمحل مقامات و ISF یرسم مقامات ،یفن نیمسئول ا،هبرگزارکننده انیم یسازمان ارتباطات هیکل مسئول

 .است یو عهده بر زین اتیجزئ ریسا و جینتا ارائه و هاآن انتشار دارها،نگه

 مسابقه ریدب-0
 .است یو عهده بر ISF با ارتباط ن؛یچنهم و ییغذا یازهاین و اقامت محل نمودن فراهم و هاکننده شرکت نامثبت مسئول 

 ریمس ریمد -1
 شده دیق فیوظا یتمام در. است...  و تدارکات ،یرسانکمک یهاستگاهیا کنترل، نقاط نییتع ،یگذارعالمت ،یطراح مسابقه، ریمس مسئول

تیفور خدمات خطر،پُر نقاط مسابقه، جوانب هیکل تیمسئول یو. شود گرفته نظر در دیبا زین یطیمحستیز یهاتیمسئول ر،یمس ریمد یبرا
 .است دارعهده را تماشاگران و کنندگانشرکت یبرا ضرورت، صورت در ریمس از جخرو نقاط نییتع ،یپزشک یها

 مطبوعات مسئول -۴
 جینتا و اطالعات یتمام و یخبر یبسترها هیته ها،هیدییتا ،یمطبوعات یهاهیاطالع و اخبار پخش د،یتول ،یارسانه ارتباطات هیکل مسئول 

 .است مسابقه

یهل االبر،ب کلت،یموتورس )موتور، مسابقه ریمس به یدسترس جهت ازین مورد لیوسا نیتأم جهت مسابقه ریمد همراه به مطبوعات مسئول
 .دهدیم انجام را الزم یهایهماهنگ کوپتر(،

 .کند هماهنگ ISF با را تیفعال نیا یستیبا و بوده دارعهده را یمطبوعات یهاکنفرانس یسازمانده تیمسئول

 مسابقه ریمس یگذارع،مت ۵-1
 که عالئم ریسا ای هاپرچم مانند یاصل عالئم نصب به نسبت یستیبا کنندگانشرکت تیامن یبرقرار منظور به مسابقات برگزارکنندگان

 یازسرپاکیمس از مسابقه، انیپا از پس بالفاصله و باشند ریپذهیتجز مواد از یستیبا عالئم نیا کنند نیتضم را است بودن نماشب بر حیترج
 .گردند

 اصخ نقاط کنترل و یمنیا اقدامات است، شده یطراح پرچم ای عالئم بدون و واضح روشن، کامالً صورت به ریمس که یامسابقه در ۵-۳-1
 .شود گرفته نظر در مسابقه برگزارکننده لهیوس به یبایستمی

 .شود داده حیتوض خاص یهیتوج لسهج کی یط در مسابقه از قبل دیبا نکات نیا
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 یمنیا ۵-۴
 ها،یتماشاچ ها،کنندهرقابت شامل که هارقابت با مرتبط افراد یتمام تیامن یستیبا مجرب، یاحرفه کادر استخدام با مسابقه برگزارکنندگان

 کوهستان، انیراهنما س،یپل یهمکار با را است...  و هیاول یهاکمک یهاستگاهیا کادر و کنترل نقاط نیمسئول مسابقه، ریمس انیراهنما
 .است یمنیا و نجات طرح ارائه ازمندین رابطه نیا در که ند؛ینما نیتضم اورژانس و نجات و امداد خدمات آمبوالنس، ،یپزشک خدمات

 یهاتقاطع خ،ی و برف آب، مانند :دیآ بعمل یاژهیو توجه یستیبا باشد خطرساز هاکنندهشرکت یمنیا یبرا است ممکن که ییهامحل به -
 ... و حفاظ یب یهاالی تند، یهابیش ،یاجاده

 است ممکن رهایزنج ای طناب نصب موارد یبرخ در و شود زیتجه... و اطالعات یتابلوها و یاضاف یروهاین قراردادن با یستیبا نقاط نیا
 .باشد یضرور کنندگانشرکت به کمک جهت

 وصل نجات یهامیت و کنترل یهاستگاهیا تمام به ییویراد یهاستمیس لهیوس به یستیبا رگزارکنندگانب و مسابقه ستاد یاصل مرکز ۵-۴-۲
 .زهستندین ریمس ریمد و داوران ئتیه سیرئ شامل شوند،یم گنجانده سیسرو نیا در که یکسان. باشد

 کنندهرقابت پوشاک و زاتیتجه ۵-۵
... و یشانیپ اغچر ،یآفتاب نکیع ،یمنیا کاله آب، سهیک دستکش، ،یکش پوشاک از ادهاستف است ممکن مسابقه، یفرد نیقوان بر عالوه
 .باشد یضرور هوا و آب و ریمس طیشرا به بسته

 برگزارکنندگان. است یاجبار جوراب و دو یاحرفه یهاکفش ،یحرارت یپتوها ای باد ضد ژاکت از استفاده اولترا یاسکا و یاسکا یهارشته در
 ،یاجبار ای و شده هیتوص پوشاک و زاتیتجه. دهند شنهادیپ زین را یگرید زاتیتجه داشتنِ همراه ط،یشرا به بسته است ممکن ISF داوران و

 .شود مشخص آن اتیجزئ زین یهیتوج جلسه در و شوند اعالم مسابقه هر از قبل تا یبایستمی

 و ریمس از یخاص یهاقسمت در ای شود، استفاده ریمس کل در که ددگریم مشخص مسابقه برگزارکنندگان توسط باتون از استفاده ۵-۵-1
 .ریمس کل در استفاده تیممنوع اعالم ای

 .شود تیرعا یبایستمی مسابقه طول در باتون از استفاده نیقوان و ضوابط
  اسنویاسکا یهارقابت زاتیتجه ۵-۵-۲

 یمتریلیم 1۱ تا ۸ یفلز شاخک 1۱ یدارا حداقل که ییهاکرامپون ینیم هاتن ذکراست؛ انیشا .است یاجبار هاکرامپونینیم از استفاده
 .باشند پا پاشنه و انگشتان نیماب
 .هستند استفاده به مجاز زین یمتریلیم 1۱ تا ۸ شاخه 1۱ یبیترک یهاکرامپون ن؛یچنهم

 دایاک یوردنکوه مخصوص یاحرفه یهامپوناکر و ها کفش ریسا از استفاده نیچنهم و فوتبال کفش ای و تارتان ستیپ مخصوص کفش)
 .باشد مجاز است ممکن نیقوان 1-۵-۵ ماده براساس باتون از استفاده. شودیم شنهادیپ اسیپیج دستگاه از استفاده .(است ممنوع

 هاکننده بترقا شماره ۵-1
 .کنندیم هیته را کنندگان رقابت یهاشماره برگزارکنندگان

 شروع مکان ۵-۷
 نیا در. باشد یدسترس قابل اند،کرده نامثبت شروع ستیل در که ییهاکننده رقابت یبرا صرفاً و باشد بسته یبایستمی مسابقه روعش محل

 را فوق طیشرا که یافراد هیکل ورود. ردیگیم صورت هاکننده شرکت نام با هاشماره مطابقت و مسابقه یضرور زاتیتجه و پوشاک منطقه
 .ستا ممنوع ندارند،

 کنترل نقاط ۵-۸
 ...و هاتقاطع انشعابات، ها،گردنه ها،قله چون ینقاط. شوند داده قرار یمشخص یهامحل در یستیبا ریمس طول در کنترل نقاط

. کنند ادداشتی را هایانصراف و کنند، ثبت را هاآن ورود بیترت کنند،یم عبور هاآن کنترل نقاط از دوندگان که یزمان دیبا هاکننده کنترل
 .کنند چک یمنیا موارد جهت را هادونده خود، نقطه از یستیبا هاکننده کنترل شود، متوقف یا لغو مسابقه کیاگر

 کنترل ن؛یچنهم. ندینما گزارش فوراً را مسابقه مسئوالن به هاکننده رقابت اهانت ای و نیقوان از تخلف هرگونه دیبا هاکننده کنترل ۵-۸-1
 ای گرم لباس دنیپوش چون یموارد. دهند انتقال هاکننده شرکت به مسابقه یاصل ستاد از را یخاص یهادستورالعمل است مکنم هاکننده
 ...و مسابقه توقف
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 یبانیپشت و تدارکات یهاستگاهیا ۵-3
 نانیاطم ای و ند؛ینما فراهم ار الزم یخوراک تدارکات مسابقه، مدت تمام یبرا مشخص، یهاستگاهیا در یستیبا مسابقه برگزارکنندگان

 .دارند خود همراه را ازین مورد موارد ورزشکاران که کنند حاصل

 ورزشکار شده، یطراح ریمس در که هرکدام به بسته ارتفاع، شیافزا متر ۵۱۱ هر ای و مسابقه ریمس از لومتریک ۵ هر در که شود؛یم هیتوص
 باشد، هشد دهید تدارک تنقالت مسابقه، ریمس راه مهین در یکمک ستگاهیا کی در حداقل و. ودش داده قرار عاتیما شود،یم روبرو آن با ابتدا

 .باشد فراهم هاکننده رقابت یبرا جامد یغذا و عاتیما کردن فراهم جهت یمحل ان،یپا خط یکینزد در و
 ن؛یچنهم. کنند کمک ورزشکاران به تدارکات، یاهستگاهیا از بعد و قبل متر 1۱۱ دارند اجازه تنها کنندگان رقابت یِکمک افراد ۵-۹-1

 .هستند یکمک یهاستگاهیا و یبازرس نقاط مسابقه، ریمس یهازباله و تابلوها عالئم، برداشتن مسئول مسابقه، برگزارکنندگان

 رقابتیِکمک نفرات یبرا را ینقاط ،ISF یفن ونیسیکم و برگزارکنندگان نیب توافقات طبق تدارکات، یهاستگاهیا کمبود صورت در ۵-۹-۲
 .شودیم گرفته نظر در کنندگان

 انیپا خط ۵-32
 یانیپا نقطه هب دنیرس و ورزشکاران عبور جهت صرفاً ریمس نیا. شود بسته دیبا یموانع لهیوس به ریمس ان،یپا خط از قبل متر 1۱۱ حداقل

 .باشد متر ۵ باًیتقر دیبا انیپا خط عرض. است

 هاآن یالزام زاتیتجه و هالباس منطقه نیادر که شودیم فراهم ورزشکاران یبرا محدود یدسترسبا منطقه کی ان،یپا خط از بعد ۵-1۱-1
 سیسرو. است مجاز...  و ونیزیتلو مطبوعات، ،یپزشک خدمات برگزارکنندگان، توسط صرفاٌ منطقه نیا به ورود. شود چک مجدداً یستیبا

 .باشد شده لحاظ محل نیا مجاور در دیبا حمام و یبهداشت

 کنترل یهاتمسیس گرید ای یانیپا عکس لهیوس به که باشد داشته گروه ای رشته درهر برنده کی تواندیم تنها مسابقه هر برندگان ۵-33

 خواهد گرفته یداور ئتیه توسط یینها میتصم باشد، نداشته وجود فوق یهانهیگز از کدامچیه که یصورت در. گرددیم مشخص کننده
 .شد
 صورت به دونده هر یبرا هاآن در که VERTIVAL WORLD CIRCUIT, VERTICAL KILOMETER مسابقات در تنها

 .دارد وجود یتساو امکان شود،یم یریگ زمان یانفراد

 نیمتض را مسابقه داور ای ISF مأمور کی توسط انیپا خط در زمان کنترل مسابقه، کنندگان برگزار انیپا خط و جینتا کنترل ۵-30

 یریزمانگ ستمیس اگر و شودیم ثبت ستمیس نیا با یانیپا بیترت و هازمان هیکل شود، استفاده یکیالکترون یریگ زمان ستمیس اگر. کنندیم
 .شودیم دییتأ داوران و هالمیف ،یانیپا عکس توسط که شود،یم ثبت یانیپا خط از عبور براساس یانیپا بیترت و هازمان نباشد، کیالکترون

 داوران اریاخت در ازین صورت در و کنندیم هیته ورود زمان بیترت به کنندگان رقابت از را داوران دییتأ مورد یستیل برگزارکنندگان، ۵-1۲-1
 .دهندیم قرار

 لشام یستیبا که شود مشخص جهان یقهرمان و جوانان ،یاقاره مسابقه هر از قبل دیبا داوران ئتیه بیترک داوران ئتیه ۵-31

 اختالف؛ صورت در و شودیم یینها آرا تیاکثر نظر بر بنا یداور ئتیه میتصم. باشد ISF یالمللنیب داور کی ای و ریمس ریمد ،ISF ندهینما
 .شودیم اعمال آن نیقوان و ISF یینها میتصم

 نامساعد طیشرا مورد در یریگمیتصم مسابقه، مختلف موضوعات رامونیپ یریگمیتصم ، یداور ئتیه نقش یداور ئتیه فهیو  ۵-3۴

 ها،یبندرتبه و مسابقه یاستانداردها نیتضم ،یریگمیتصم و اعتراضات یبررس و یابیارز مناقشات، یبرا ییهاحل راه بیتصو ،یجو یمساو
 در ابهام ای و نواقص مورد در است ممکن که ییهاپرسش مورد در یریگمیتصم و جوانمردانه مسابقات یبرگزار و یورزش عدالت نیتضم

 .است د،یآ وجود به مسابقه

 «کوهستان یدو» یالمللنیب ونیفدراس ندهینما ۵-3۵
 ندهینما نیا ،ISF سیرئ حضور عدم صورت در. است ISF ندهینما جهان، یقهرمان و جوانان ،یاقاره مسابقه هر در یرسم مقام نیباالتر
 از نانیاطم ،یمل ونیفدراس ندگانینما و برگزارکنندگان ،ISF نیب ارتباط یقراربر و یهماهنگ شامل او فیوظا. شودیم انتخاب یو توسط



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 المللی دوی کوهستاننقوانین فدراسیون بی                                مسابقات و لیگ  کمیته

 

 1۱ 

 هایبندهرد بر نظارت مناسب، زیجوا اعطا ها،پروتکل حیصح انجام از نانیاطم نگ،یدوپیآنت رامونیپ مقررات جمله از مقررات، یتمام تیرعا
 .است ساعت ۴۸ یزمان حداکثر تا یرسم گزارش میتنظ و

 «کوهستان یدو» یالمللنیب ونیفدراس مسابقه وراندا ۵-31
 مسابقات لساتج و یفن تهیکم جلسات در یستیبا مسابقه برگزارکنندگان اتفاق به و است مقررات اعمال کنندهضمینت ISF یالمللنیب داور

 افتیدر را یتیشکا و اعتراض هر و کند امضاء را یرسم یهایبندرده ن؛یچنهم. کنند نیتضم را مسابقات یمنیا و یسالمت و ابندی حضور
  لحداق یبایستمی یالمللنیب رقابت هر در. است شده برگزار یطیمح ستیز مفاد تیرعا با مسابقه که بدهند نانیاطم و کند،

 .باشد داشته حضور ISF یالمللنیب داور کی

 نیقوان خ،صه ۵-3۷
 جلسات منظور نیهم به. باشند داشته را الزم یآگاه... و مسابقه ریمس ن،یقوان لهجم از مسابقه جوانب یتمام از یبایستمی کنندگان شرکت

 :شوند مطرح یستیبا ریز موضوعات مذکور جلسه در که. شوند برگزار ورزشکاران یبرا یستیبا یهیتوج
 ISF ندگانینما و یداور ئتیه خصوصاً مسابقه، یرسم کادر یمعرف-1

 ...و دما باد، سرعت ،یجو تیوضع ینیب شیپ-۲

 مشکل مناطق ،یبازرس نقاط تدارکات، یهاستگاهیا مسابقه، ریمس رامونیپ یحاتیتوض و،یدیو و دیاسال چون یریتصو ابزار از استفاده با-۳
 ...یفن موارد ریسا و

 مسابقه ازین مورد زاتیتجه-۴

 توقف نقاط ای هازمان-۵

 پارکینگ بازگشت، و مسابقه محل به عمومی نقل و حمل مکان صبحانه، رفص مکان ها،بندیزمان همراه به هارقابت روزانه جدول-۶
 ...و مسابقه پایان تشریفات و جوایز مکان غذایی، هایوعده محل دوپینگ،آنتی کنترل محل مسابقه، اتمام و شروع محل ها،اتومبیل

 ... و ذیراییپ امکانات حمام، لباس، تعویض اتاق ،هالباس گرفتن تحویل محل :مسابقه خدمات-۷

 .بگیرند رقرا توجه مورد مسابقه حین و مسابقه از قبل کردن گرم موقع بایستی که مناسب محیطی هایتمرین مورد در اطالعاتی ارائه -۸

 مسابقه لغو ۵-3۸
 .ویژه شرایطی در مگر انداخت، تعویق به یا لغو تواننمی هرگز را مسابقات 

 .باشد داشته آماده... و برف مه، چون جوی شرایط شدن نامساعد صورت در دیگر ینجایگز مسیر کی بایستی برگزارکننده هر

 دوپینگ ضد هایکنترل ۵-33
 توافق با و WADA پروتکل ،کشورها از هرکدام قوانین با مطابق بایستی که شود انجام ضددوپینگ هایکنترل است ممکن مسابقه هر در

 .باشد ملی فدراسیون

 رسمی مراسم ۵-02
 بندیرتبه در زنان و مردان اول نفر ۳ حداقل به جنسیتی، تبعیض هرگونه بدون جوایز که دهند اطمینان بایستیمی مسابقه زارکنندگانبرگ

 .گرددمی اعطاء نهایی

 مسابقه جدول ۵-03
ISF کنندمی گیریمیمتص... و جوایز و جلسات مسابقه، زمان و تاریخ مسابقه، برنامه روی یکدیگر همراه به برگزارکنندگان و. 

 زیستی محیط مسائف ۵-00
 و دهند نجاما را اکوسیستم حساس مناطق با مسابقه مسیر برخورد از اجتناب راستای در الزم اقدامات تمامی بایستیمی برگزارکنندگان

 شده رها محیط در هاکننده شرکت و هاتماشاچی توسط که را ییهازباله و شده استفاده گذاریعالمت موارد سریع آوریجمع چنین؛هم
 .کنند استفاده پذیر تخریب زیست محصوالت از صرفاً هاگذاریعالمت برای و. نمایند تضمین را است،
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 یرسم یهارقابت -1
 .شوندیم منتشر تیساوب یرو مربوطه بخش در ،ISF نیقوان با مطابق یرسم مسابقات از هرکدام یهانامه نیآئ

 نگیرانیاسکا مسابقات

  مقدمه 1-3
 یادوره یجهان مسابقات ،SNS کوهستان یدو ورزشکاران یمل مسابقات یسر و SWS کوهستان یدو ورزشکاران یجهان مسابقات یسر
 یدو یالمللنیب ونیفدراس توسط که هستند یایتجار مسابقات ؛VWC یعمود یادوره یجهان مسابقات و ،VKWC یلومترعمودیک

 .شودیم داده کنترات صورت به باشند، راداشته لومتریک کالیورت و رانریاسکا یتجار متعال که یکسان به کوهستان،
 .است آزاد یمیت و یانفراد یهادونده یبرا مسابقات نیا

 ،SNS کوهستان یدو ورزشکاران یمل مسابقات یسر ،SWS کوهستان یدو ورزشکاران یجهان مسابقات یسر یهارقابت ۶-1-1
 و منتخب مسابقات از یتعداد براساس ،VWC یعمود یادوره یجهان مسابقات و و VKWC یلومترعمودیک ینجها یادوره مسابقات

 .هستند ISFیپارامترها با مطابق

  مسابقات 1-0
 عضو، هایفدراسیون از هریک ملی تقویم در و کرده پیروی ISF قوانین از بایستییم VKWC و SWS، SNS، VWC منتخب مسابقات
 .دشو گنجانده

 سازمان تنها عنوان به هاآن با ISF توسط که را رانراسکای ملی هایدوره سری دهندگانسازمان بایستی داوطلب عضو یا عضو هر 1-۲-۶
 توسط هک منتخب هایرقابت تمامی نتیجه در و. بشناسد رسمیت به را است؛ بسته قرارداد رانراسکای ملی یهادوره سری انحصاری دهنده

 .بشناسد رسمیت به را است آمده ملی تقویم در ملی دگاندهن سازمان
 دهیسازمان کشورش در دیگری کوهستان دوی تجاری ایدوره یا سری رقابت هیچ که دهدمی ضمانت داوطلب عضو یا عضو ۲-۲-۶

 .باشد نشده

  جوانب 1-1
 .باشد ورتیکال یا و اولترا، اسکای، هایرشته از هرکدام در توانندمی مسابقات

  استثنائات ۶-۳-1
 از تواندمی رشته هر در مسابقه ۵ از مسابقه ۲ حداکثر ندارند، کافی امکانات که کشورهایی به مشارکت هایفرصت اعطای منظور به

 .باشند شده ادغام مسیرهای

 با و برنده، زنان و مردان نتایج براساس ،VKWC و SWS، SNS، VWC مسابقات از کدام هر در فردی امتیازهای سیستم 1-۴

 .شودمی گرفته نظر در انفرادی بندیرده سیستم به توجه
 .شودمی تعیین مسابقات تعداد به توجه با و ساالنه صورت به مسابقات، از دوره هر در بندیرده ۶-۴-1
 .دارد وجود رقبا همه برای منتخب درمسابقات اضافی امتیازات اعمال امکان ۶-۴-۲
 .شودمی لحاظ بندیرده در رسمی، تقویم در قبلی نتیجه رینبهت تساوی، صورت در ۶-۴-۳
 .گرفت نظر در ISF عمومی بندیرده برای توانمی را مسابقات تمام بندیرده ۶-۴-۴

 آمده دست به فردی امتیازات اساس بر است ممکن ،VKWC و SWS، SNS، VWC مسابقات در تیمی امتیازدهی سیستم 1-۵

 .شود تعریف بقه،مسا هر در تیم اعضای توسط
 گیمزاسکای و جوانان ای،قاره رانینگ،اسکای جهان قهرمانی مسابقات

 کلی قوانین 1-1
 ودشیم اعطا قهرمانان به یفرد نیعناو و مدال رشته هر در که. هستند آزاد ملی، هایتیم برای صرفاً ای،قاره و جهان قهرمانی مسابقات

 .شوندمی بندیرتبه کشورها فقط و
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 رده با باید ورزشکاران و هستند آزاد رسمی ملی هایتیم برای مسابقات این – کوهستان دوی جوانان جهان قهرمانی مسابقات 1-۶-۶
 .باشند داشته مطابقت سال ۲۳ تا ۲1 و سال ۲۱ تا 1۸ سال، 1۷ تا 1۵ هایسنی

 هارقابت در ISF هیئت صالحدید بر بنا نیستند، انکوهست دوی المللیبین فدراسیون کامل عضویت در که کشورهایی ملی هایتیم ۲-۶-۶
 تیرعا کامالً دیبا ISF مقررات و نیقوان. شود پرداخت دیبا گردد،یم مقرر ISF لهیوس به که نامثبت یهانهیهز و کنند شرکت توانندیم

 .است حضور به مجاز میت کی تنها کشور هر از و گردند
 .باشند دارا را هستند، آن ندهینما که یکشور تیمل یستیبا میت اعضا همه ۳-۶-۶

 یمل یبندرده 1-۷
 به دیبا مسابقه هر از قبل ساعت 1۲ حداقل فرم نیا شوندو اعالم مسابقه شروع در ISF مربوطه فرم در یستیبا کشور هر ورزشکاران

 .شود یروزرسان

 نامثبت 1-۸
 آن حتت و کنند انتخاب را خود یهاتیمل از یکی یستیبا هارقابت در حضور یبرا فصل هر شروع در یتیمل دو کوهستان یدو دوندگان

 .کنند شرکت هارقابت در تیمل

 یانفراد یازدهیامت ستمیس 1-3
 نیبد هایهازدیمتا. شوندیم مشخص رده هر در ازهایامت یبندمیتقس به توجه با و برنده مردان و زنان جینتا براساس مسابقه هر در ازهایامت

 :بود ندخواه صورت
 نییپا زنان و مردان یبرا چهلم گاهیجا تا از،یامت ۲ ازیامت ۲ کردن کم با ۵۱ ،۵۲ ،۵۴ ،۵۶ ،۵۸ ،۶۱ ،۶۲ ،۶۴ ،۶۶ ،۶۸ ،۷۲ ،۷۸ ،۸۸ ،1۱۱

 .دیآیم

  یمل یرسم یهامیت یازدهیامت ستمیس 1-32
 حداقل جنس هر یبرا...  دیآیم دست به جدول برتر ورزشکار ۴ توسط آمده دست به یفرد یازهایامت براساس ،یمیت یبندرتبه ستمیس
 برنده عنوان هب باشد، داشته را انیپا خط به دهیرس ورزشکار تعداد نیشتریب که یمیت ؛یتساو صورت در و. شودیم گرفته نظر در مورد کی

 .شودیم انتخاب

  نیعناو 1-33
 . شوندیم یمعرف نگیرانیاسکا قهرمان نوانع به ازیامت نیباالتر با مرد و زن ورزشکار نیاول ،مسابقه انیپا در
 جوایز ۶-11-1
 قرهن طال، هایمدال ترتیب به زن، و مرد اول رتبه سه گیمز،اسکای قهرمانی و ایقاره قهرمانی جوانان، و جهان قهرمانی مسابقات پایان در
 .کنندمی دریافت را رشته هر برنز و
 دونده هر زمان. است یاسکا و کالیورت رشته دو هر در دونده کی توسط آمده دست به جینتا اساس بر نیعناو -ترکیبی عناوین ۶-11-۲
 .شود نییتع یزمان اختالف زانیم تا شودیم سهیمقا مسابقه برنده زمان با
 :مثال عنوان به

= 1h00’00” = 100% برنده ورزشکار زمان 

1h05’00” = 108.3% یگرد ورزشکار زمان 
 .است نموده کسب را درصد نیکمتر مجموع که است یورزشکار باال، مثال در یبیترک نیعناو برنده

 کوهستان یدو یاقاره یقهرمان مسابقات 1-30
 تواندیم آن جینتا و شود، برگزار ISF یهماهنگ با و قاره هر میتصم اساس بر و بارکی دوسال هر ای سال، هر است، ممکن هارقابت نیا

 .باشد معتبر رانر،یاسکا یجهان یسر مسابقات یبند رده یبرا
 .شود برگزار قاره کی مختلف یکشورها در است ممکن هارشته نیا
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 مسابقات 1-31
 صشاخ زانیم و حاضر ورزشکاران لحاظ از یالملل نیب سطح با یستیبا مسابقات سطح و شود برگزار رده هر طیشرا طبق بر دیبا مسابقات 

 .باشند داشته مطابقت شانیهاسازمان و هاآن بودن

 پارامترها 1-3۴
 .شود مراجعه 1-۳-۲ به شتر،یب یپارامترها یبرا. داشت خواهند مطابقت ULTRA,SKY,VERTICAL یهایبند دسته با هارقابت

 خاص موارد 1-3۵
 لومتریک کالیورت و سیریاسکا مثال یبرا...  نباشند رشته کی از رند،یگیم انجام یاقاره یقهرمان مسابقات قالب در که یامسابقه دو اگر
 نظر در هانآ یبرا دو( هر ای یمیت ،یانفراد) یاقاره لومتریک کالیورت یقهرمان مسابقات و یاقاره سیریاسکا یقهرمان مسابقات نیعناو... 

 .داد صیتخص توانیم رشته کی از شتریب به فقط زین نیکمبا یبیترک عنوان. شودیم گرفته

 کوهستان یدو جهان یقهرمان مسابقات 1-31
 .شودیم برگزار بارکی سال ۲ هر هارقابت نیا

 مسابقات ۶-1۶-1
 .شودیم برگزار کالیورت اولترا،یاسکا ،یاسکا رشته سه در حداقل

 .بودخواهد ISF یمل عضو دییتأ مورد کوهستان یدو یهادوره در جهان، یقهرمان یسر در منتخب مسابقات ۶-1۶-۲
 نیعناو ۶-1۶-۳
 .رددگیم اعطا یمل قهرمانان ای و (ندیکمبا) یبیترک مسابقات برندگان به جهان یقهرمان عنوان جهان یقهرمان یهارقابت از کدامهر در

 .شودیم برگزار کالیورت و یاسکا رشته دو در هارقابت نیا -جوانان جهان یقهرمان مسابقات 1-3۷

 .شودیم اطاع لیذ یسن رده سه هر در زن و مرد برندگان به جوانان جهان یقهرمان عنوان ۶-1۷-1
 سال 1۷ تا A: 1۵ یسن رده
 سال ۲۱ تا B: 1۸ یسن رده
 سال ۲۳ تا U23: ۲1 یسن رده

 مزیگ یاسکا 1-3۸
 .شودیم برگزار IOC کیالمپ یهایباز با همزمان و بارکی سال۴هر تواندیم هارقابت نیا

  مزیگیاسکا مسابقات ۶-1۸-1
 زین دیریاسکا و کیبایاسکا د،یاسپیاسکا چون یگرید یهاشاخه و است کالیورت و ،یاولترااسکا ،یاسکا یاصل ترقاب ۳ شامل حداقل
 .شوند گنجانده هاآن در است ممکن

 نیعناو ۶-1۸-۲
 زین مزیگیاسکا یقهرمان عنوان یبرا یمیت یهارده و (ندیکمبا) یبیترک نیعناو. شودیم اعطا هارقابت از دوره هر در "قهرمان" عنوان
 .شد خواهد اعطا

 اسنویاسکا یا قاره یقهرمان مسابقات 1-33
 .ندشومی برگزار بار کی سال دو هر مسابقات نیا

 مسابقات ۶-1۹-1
 .شودیم برگزار کیکالس و کالیورت رشته دو در حداقل

 .گرفت خواهند قرار ISF شده دییتا یها دوره در یانتخاب مسابقات ۶-1۹-۲
 تا اعضا نام ثبت و ندشومی اعالم کشور هر کنندگان شرکت ،ISF یرسم فرم قیطر از و مسابقه هر یابتدا در  -یمل یبند دهر ۶-1۹-۳

 .است سریم مسابقه یبرگزار از قبل ساعت 1۲
 نام ثبت ۶-1۹-۴
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 .دنینما اعالم و انتخاب را یکی یبایستمی مسابقه فصل هر یابتدا در ،یتیتابع دو کوهستان دوندگان
 یانفراد یازدهیامت ستمیس ۶-1۹-۵

 نیبد هایهازدیامت. شوندیم مشخص رده هر در ازهایامت یبندمیتقس به توجه با و برنده مردان و زنان جینتا براساس مسابقه هر در ازهایامت
 :بود خواهند صورت

 نییپا زنان و مردان یبرا چهلم گاهیجا تا از،یامت ۲ ازیامت ۲ کردن کم با ۵۱ ،۵۲ ،۵۴ ،۵۶ ،۵۸ ،۶۱ ،۶۲ ،۶۴ ،۶۶ ،۶۸ ،۷۲ ،۷۸ ،۸۸ ،1۱۱
 .دیآیم
 یمل یرسم یها میت یازدهیامت ستمیس ۶-1۹-۶
 کی حداقل جنس هر یبرا .دیآیم دست به جدول برتر ورزشکار ۴ توسط آمده دست به یفرد یازهایامت براساس ،یمیت یبندرتبه ستمیس

 برنده نوانع به باشد، داشته را انیپا خط به دهیرس ورزشکار تعداد نیشتریب که یمیت ؛یتساو صورت در و. شودیم گرفته نظر در مورد
 .شودیم انتخاب

 نیعناو ۶-1۹-۷
 زین مزیگیاسکا یقهرمان عنوان یبرا یمیت یهارده و (ندی)کمبا یبیترک نیعناو. شودیم اعطا هارقابت از دوره هر در "قهرمان" عنوان
 .شد خواهد اعطا

 هارقابت در ISF تهیئ صالحدید بر بنا نیستند، کوهستان دوی المللیبین فدراسیون کامل عضویت در که کشورهایی ملی هاییمت ۶-1۹-۸
 تیرعا کامالً دیبا ISF مقررات و نیقوان. شود پرداخت دیبا گردد،یم مقرر ISF لهیوس به که نامثبت یهانهیهز و کنند شرکت توانندیم

 .است حضور به مجاز میت کی تنها رکشو هر از و گردند
 .باشند هستند، آن ندهینما که یکشور تیمل از یستیبا میت اعضا همه ۶-1۹-۹

 اسنویاسکا جهان یقهرمان 1-02
 مسابقات ۶-۲۱-1

 .شودیم برگزار کیکالس و کالیورت رشته دو در حداقل
 .فتگر خواهند قرار ISF شده دییتا یها دوره در یانتخاب مسابقات ۶-۲۱-۲
 تا اعضا نام ثبت و ندشومی اعالم کشور هر کنندگان شرکت ،ISF یرسم فرم قیطر از و مسابقه هر یابتدا در  -یمل یبند رده ۶-۲۱-۳

 .است سریم مسابقه یبرگزار از قبل ساعت 1۲
 نام ثبت ۶-۲۱-۴

 .ندینما اعالم و انتخاب را یکی یبایستمی مسابقه فصل هر یابتدا در ،یتیتابع دو کوهستان دوندگان
 یانفراد یازدهیامت ستمیس ۶-۲۱-۵

 نیبد هایهازدیامت. شوندیم مشخص رده هر در ازهایامت یبندمیتقس به توجه با و برنده مردان و زنان جینتا براساس مسابقه هر در ازهایامت
 بود خواهند صورت

 نییپا زنان و مردان یبرا چهلم گاهیجا تا از،یامت ۲ ازیامت ۲ دنکر کم با ۵۱ ،۵۲ ،۵۴ ،۵۶ ،۵۸ ،۶۱ ،۶۲ ،۶۴ ،۶۶ ،۶۸ ،۷۲ ،۷۸ ،۸۸ ،1۱۱
 .دیآیم
 یمل یرسم یها میت یازدهیامت ستمیس ۶-۲۱-۶
 کی حداقل جنس هر یبرا .دیآیم دست به جدول برتر ورزشکار ۴ توسط آمده دست به یفرد یازهایامت براساس ،یمیت یبندرتبه ستمیس

 برنده نوانع به باشد، داشته را انیپا خط به دهیرس ورزشکار تعداد نیشتریب که یمیت ؛یتساو صورت در و. شودیم گرفته نظر در مورد
 .شودیم انتخاب

 نیعناو ۶-۲۱-۷
 زین مزیگیاسکا یقهرمان عنوان یبرا یمیت یهارده و (ندی)کمبا یبیترک نیعناو. شودیم اعطا هارقابت از دوره هر در "قهرمان" عنوان
 .دش خواهد اعطا
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 هارقابت در ISF تهیئ صالحدید بر بنا نیستند، کوهستان دوی المللیبین فدراسیون کامل عضویت در که کشورهایی ملی هایتیم ۶-۲۱-۸
 تیرعا کامالً دیبا ISF مقررات و نیقوان. شود پرداخت دیبا گردد،یم مقرر ISF لهیوس به که نامثبت یهانهیهز و کنند شرکت توانندیم

 .است حضور به مجاز میت کی تنها رکشو هر از و گردند
 .باشند هستند، آن ندهینما که یکشور تیمل از یستیبا میت اعضا همه ۶-۲۱-۹

  یفروشندگ و یتجار نیقوان 1-03
 .شود مذاکره ISF با یستیبا مسابقه هر از شیپ موضوع، نیا مورد در

 ونیزیتلو نیقوان 1-00
 .دارد وجود مسابقه از قبل مذاکره امکان و است ISF تیدرمالک

  هارقابت ریسا
۶-۲۳ ISF کند یطراح یجسم تیمعلول با افراد یبرا را ییهارقابت ندهیآ در تا دارد قصد. 
۶-۲۴ ISF کند برگزار زین را یگرید یهارقابت است ممکن. 
 شود برگزار آزاد صورت به و سال هر تواندیم هارقابت نیا ۶-۲۴-1

 هادهکننرقابت نیقوان -۷
 مقدمه ۷-3

 .بود خواهد نافذ ISF ماتیتصم رت؛یمغا صورت در. باشد داشته مطابقت ISF یرسم نیقوان با یبایستمی یمحل مسابقات نیقوان

 کنند، تیتبع یمحل نیقوان و ISF نیقوان از یستیبا هاکنندهرقابت یتمام ،یورزشکار اخالق تیرعا یراستا در نیقوان از یرویپ ۷-0

 اطالعات و نیقوان ارسال. است یالزام مسابقه، اطالعات و نیقوان به مربوط یهااعالن رشیپذ و ،یهیتوج جلسه در شرکت مسابقه از شیپ و
 .است مقدور امکیپ ای لیمیا قیطر از

 دییتأ مورد معتبر یپزشک یگواه دیبا و. است آزاد سن، سال 1۵ حداقل با ورزشکاران یبرا ،ISF یرسم یهارقابت تیص،ح ۷-1

 .رندیبپذ و خوانده را یمحل نیقوان و ISF یعموم نیقوان یستیبا کنندگان رقابت و. باشند داشته همراه به زبان،یم کشور
 1۸ حداقل یسن تیمحدو ارتفاع، متر ۳۱۱۱ از شیب با و هستند، ینوردکوه در شده فیتعر یسخت درجه یدارا که یمسابقات یبرا ۷-۳-1

 .دارد وجود سن، سال
 ورزش یمل ونیفدراس یاعضا از ای و زبانیم کشور یبرا معتبر یپزشک یگواه یدارا کهیورزشکاران هیکل یبرا یاسکا مسابقات ۷-۳-۲

 .است آزاد هستند، کوهستان
 .است یالزام   ،یاسک با ینوردکوه ای و ادیز ارتفاع در دنیدو یتجربه اثبات دشوار، ریمس با خاص مسابقات موارد در
 متر، ۳۳۱۱ از باالتر ارتفاعات ای و UIAA ینوردکوه یجهان ونیفدراس در شده فیتعر ۲ یسخت درج با یاسکا اولترا یهاابترق ۷-۳-۳

 .است آزاد ینوردکوه و صعود، نگ،یرانیاسکا در یخوب سوابق با یکنندگان رقابت یبرا تنها

 .باشند داشته لثثا شخص مهیب و یشخص مهیب که شودیم هیتوص کنندگان رقابت به ۷-۴

 زاتیتجه و هالباس ۷-۵
 جهت. باشند تهداش همراه و بپوشند را شده مشخص برگزارکننده طرف از مسابقه نیقوان در که یزاتیتجه و پوشاک یستیبا کنندگانرقابت
 مجاز زیآمنیتوه یهالباس از استفاده باشندو یخوب طیشرا در و شده نییتع الزامات مطابق یستیبا اقالم نیا کنندگان،شرکت یمنیا نیتضم

 .دارد را وبیمع و ناقص زاتیتجه هرگونه رد حق یداور ئتیه سیرئ. ستین

 یاضاف زاتیتجه ۷-1
 یشانیپ چراغ ،یآفتاب نکیع ،یمنیا کاله آب،سهیک دستکش، چسبان، یهالباس از استفاده است ممکن مسابقات، یفرد نیقوان بر عالوه

 .باشند داشته ابقتط کوهستان یدو یجهان ونیفدراس نیقوان با یستیبا که باشد یالزام ییهوا و آب طیشرا ای و ریمس طیشرا به توجه با... و
 ای و ادهاستف لزوم. است یاجبار جوراب و کوهستان یدو مخصوص کفش ضدباد، پوشاک از استفاده یاسکا اولترا و یاسکا مسابقات در 

 .شود داده رحش اتیجزئ با مسابقه از شیپ یفن جلسه در و اعالم، مسابقه هر از قبل یستیبا شده، ذکر زاتیتجه داشتن همراه به هیتوص



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 المللی دوی کوهستاننقوانین فدراسیون بی                                مسابقات و لیگ  کمیته

 

 1۶ 

 ای و ر،یمس از یخاص یقسمتها در ای شود، استفاده ریمس کل در که گرددیم مشخص مسابقه برگزارکنندگان توسط باتون از استفاده ۷-۶-1
 .ریمس کل در استفاده تیممنوع اعالم

 .شود تیرعا یبایستمی مسابقه طول در باتون از تفادهاس نیقوان و ضوابط

 شروع منطقه ۷-۷
 .ستنده منطقه نیا در حضور به مجاز است، شروع ستیل در هاآن یاسام که یکنندگانشرکت صرفاً و باشد بسته دیبا شروع یمنطقه

 بر شماره حیصح یگذاریجا و یو نام با کنندهرکتش لباس شماره تطابق کنترل ن؛یچنهم و از،ین مورد زاتیتجه و پوشاک قسمت نیا در
 .شودیم کنترل نقطه نیا در بدن

 کنترل نقاط ۷-۸
 لغو ورتص در ن؛یچنهم و ،یبندرتبه یبرا توانندیم هازمان و ورود بیترت که چرا کنند، عبور کنترل نقاط یتمام از دیبا هاکننده رقابت
 .است یضرور یمنیا مسائل لحاظ به مسابقه شدن

 هاشاخه ۷-3
 شروع یرسم ستیل در افراد نیا تنها که تمام سن سال 1۸ حداقل با زنان و نمردا :دارد وجود یبنددسته دو فقط ISF یرسم یهارقابت در

ISF رندیگیم قرار یبندرده ستیل ای و. 
 ای و ISF روعش یرسم ستیل در توانندینم دسته نیا اما. کنند جادیا یگرید مسابقات یهاگروه توانند؛یم یمحل برگزارکنندگان ۷-۹-1
 جوانان گروه مثال عنوان به. رندیگ قرار یبندرده ستیل

 :اشندب وفادار شود،یم ذکر ادامه در که ینیقوان به یستیبا هاکنندهرقابت مسابقه، طول در: وفاداری به قوانین مسابقه ۷-32

 در و کنند بورع کنترل نقاط یتمام از و کنند دنبال را سابقهم ریمس در حاضر تیرو قابل میعال یستیبا ریمس طول در هاکنندهرقابت -1
 .هستند زباله انداختن به مجاز یبانیپشت و یکمک یهاستگاهیا یمتر 1۱۱ شعاع تا تنها مسابقه یط
 مجبور حاضر یزشکپ کادر ای و مسابقه ریمد توسط ای و بروند کنار مسابقه ریمس ادامه از داوطلبانه صورت به است ممکن هاکنندهرقابت -۲
 .شوند مسابقه از یریگکناره به
 حیتوض ابقهمس یفن یجلسه یط در که یروش براساس یستیبا ،یاجبار صورت به چه و داوطلبانه صورت به چه مسابقه از یریگکناره -۳

 خاص یطیشرا بروز صورت در مگر. ردیگ انجام یبازرس نقاط در است، شده داده
 را رفته ستد از زمان زین یداور ئتیه و ندینما کمک ،هستند خطر در ای و دهید صدمه که یکنندگانشرکت به یستیبا هاکنندهرقابت -۴

 .گرفت خواهد نظر در یرسانکمک یبرا
 د،سربن ر،یادگب دنیپوش به اجبار مسابقه ریمس از یانقطه هر در را هاکننده شرکت است ممکن ،یبازرس نقاط نیمسئول ای مسابقه ریمد -۵

 .ندینما... و کاله

 .شوندیم اعمال ISF نیقوان و مسابقات یهانامهنیآئ براساس جرائم :جرائم ۷-33

 :شودیم اعمال مسابقات در حضور تیردصالح تا قهیدق ۳ از هامهیجر ۷-11-1
 (متر -/+1۱۱) کنترل نقاط از رونیب در زباله پرتاب -1

 (شودینم شامل را یکمک یهاستگاهیا چون یمشخص قاطن) رمجازیغ مناطق در کمک هرگونه افتیدر -۲

 یلیدل هر به ای یعمد صورت به مسابقه ریمس میعال ننمودن دنبال -۳

 (است ورزشکار شماره منظور). باشند شده یدستکار ای نباشند دید معرض در ورزشکاران مسابقات شماره -۴
 نادرست شروع -۵

 .ندیننما عبور یاجبار کنترل نقاط از -۶

 .هستند کمک ازمندین که هاکننده شرکت گرید به نکردن کمک -یورزش ریغ رفتار انجام -۷

 ازین مورد زاتیتجه از استفاده عدم ای و نداشتن -۸

 داوران ای و مسابقه برگزارکنندگان یهادستورالعمل نکردن تیرعا -۹



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 المللی دوی کوهستاننقوانین فدراسیون بی                                مسابقات و لیگ  کمیته
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 :شودیم اعمال ریز افراد یبرا تیص،ح رد ۷-30

 .نکنند شرکت زیجوا اهدا مراسم در یاکننده عقان لیدل چیه بدون -1
 نگیدوپیآنت تست در مثبت جهینت کی ای و نگ؛یدوپیآنت تست انجام از امتناع -۲

 اعتراضات ۷-31
 غمبل پرداخت .شود امضا و نوشته ،موقت جینتا انتشار موقع در ای و یانپا خط در ،او لباس شماره و معترض فرد نام با یستیبا یم اعتراضات

 .شودیم داده عودت مبلغ اعتراض، بودن وارد صورت در که شود درخواست است ممکن دالر ای وروی ۲۱
 ،اختالف موارد در و است یینها آرا تیاکثر با یداور ئتیه میتصم. ستین رفتهیپذ گرید موقت، جینتا نشر از ساعت کی از بعد اتیشکا
 .شد خواهد اعمال ونیراسفد نیا یرسم نیقوان براساس و ISF ندهینما میتصم

 افتیدر از روز 1۱ از پس منصفه ئتیه یرأ و گردد،یم ارائه ISF به روش همان با یداور ئتیه ماتیتصم خالف یهادرخواست ۷-1۳-1
 .گرددیم اعالم و صادر درخواست

 نگیدوپ ضد مواد مصرف کنترل ۷-3۴
 رد لهبالفاص جه،ینت شدن مثبت صورت در و. دهند انجام را تست یستیاب کنندگان شرکت ،WADA یهاپروتکل و کشور هر نیقوان بربنا

 .شوندیم تیصالح
...................................................... 

 .است شده یروزرسان به ،۲۱۲۱ سال ISF نیآنال ساالنه یعموم مجمع از پس و ت،یریمد تهیکم توسط و ماهآبان ۲۲ در یفعل نیقوان
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تواننااد نظرهااای خویش را بااه نشااااانی          تمااامی عزیزان می     
info@mfi.ir   یاmsfi.dabir@yahoo.com    و به نام

 . ارسال نمایند ات و لیگمسابق کمیته
ظرها و نعزیزانی را که نقطه  دست تمامی  مسابقات و لیگ  کمیته
منظور ارتقای سااطح دانش و اصااالح این نهادهای خود را بهپیشاا
 . فشاردبه گرمی می ، نمایند، ارسال می نامهشیوه

 موفّق باشید
 1۳۹۹اسفند 
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