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 ما آموختند. پیشکسواتن گرامی و همه اساتید و هب تمامی آنهایی هک هب    هب   تقدیم
 همه کسانی هک رد ربشیپد و اعتالی صعوداهی ورزشی اریان 

 اند.هب دمی هب قدمی یا ردمی تالش نموده
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 اول دفتر
 

رفت و نوآوری شااده اساات. عالقه به دااعو د و انسااان از بدو ختقت همواره کناکاو و جسااتاوگر بوده و ایج کناکاوی منار به پیش

نوردی د دعود مانند سنگهای جدیهایی که در کنار ایج عالقه موجب ابداع شیوهچنیج بهره مندی از زمان و مکان و نیازباالرفتج و هم

 .زندرقم میمندان به اناام ایج ورزش در سراسر جهان، رشد روزافزون ایج ورزش و جذب عالقه.گردید

 چنیجمنوط به رعایت نظم و انظباط اداری و اجتماعی و هم ،کاران کشاااورمان در تمامی ابعادزشرفت کمی و کیفی ورحضاااور و پیش

 .استی مفرح و مهیج ایج رشتهنهایتاً ایمنی و رعایت ادول فنی و تشکیالتی 

ور برای ای که در سطح کش  های بالقوهنیرودارد تادست از تالش و کوشش برنداشته و با به کارگیری تمامی   نگاه به آینده، ما را برآن می

مرز و بوم وجود دارد، فعالیت خود را  نظیری که در میان جوانان ایجکوشند، در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کم    اعتالی نام ایران می

 دوچندان نماییم.

نماید، چه که رقابت را سالم و سازنده مینماید. اما آنهای مختتف زندگی بروز میرقابت در ضمیر انسان نهفته است و همواره در عرده

در زندگی خود اعمال نماید، عاری از جوانمردی  جا که انسان رقابت را بدون ضوابط و مقرراتدر آن است. آن یمدارمداری و انسانقانون

 درهای کوه نوردی، با دیگر رشته دیواره نوردیمند نخواهد بود. وجه تمایز کرد خود رضایتدچار بخل و حسد گردیده و دیگر از عمل

رقابت ذاتی و هدایت منظم و  مند نمودن ایجمند نمودن و قانونه به سامانهت در ذات آن است. همیج خصتت و توجوجود رقابمسابقات 

ج را چنیهایی ایجنامهناپذیری است که لزوم تدویج شیوهآورند، از ادول خدشهمند انرژی جوانانی که به ایج رشته روی میسازمان

 سازد.ازپیش نمایان میبیش

بوده و حادل تالش جمعی بسیاری از  دیواره نوردیبرگزاری مسابقات  نامهشیوه دومویرایش  ای را که پیش رو دارید شاملماموعه

جمهوری اسالمی نوردی و دعودهای ورزشی فدراسیون کوهو آموزش  ورزشیدعودهای و لیگ، مسابقات های کمیتهکاران گرامی در هم

ربط والن ذیمسئی تمامیجانبهحمایت همه در پرتو عنایات حضرت باریتعالی و آنکه . امیدها استکمیتهدر طی تاریخ فعالیت ایج ایران 

 شاءاهلل.سوزان ایج رشته، شاهد کسب افتخارات بزرگ در سطح آسیا و جهان باشیم. انو تالش تمامی دل

 

 

 8931 مهر
 تهــران

 مهدی داورپور
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 و خط مشی  اهداف

 مقدمه
ر ددر سال های اخیر بیشتریج تالش فدراسیون کوه نوردی و دعودهای ورزشی اطالع رسانی، ترویج، اشاعه، توسعه همه جانبه 

ایج راه بیشتریج تالش، وقف ایااد طراحی برنامه هایی شده است بوده است. در  های کوه نوردی و دعودهای ورزشیتمامی عرده

 که بتواند از پتانسیل موجود به بهتریج شکل استفاده نماید. 

مسابقات با چشم اندازی وسیع، اهداف متعددی را مدنظر داشته است که در دورت تحقق آن ها مسیر مناسبی را برای برگزاری 

 د کرد. )انشاا...(اناام فعالیت های آتی ایااد خواه
 

 اهداف و خط مشی

  سنگنوردی در طبیعتاشاعه فرهنگ ترویج و. 

  و ترغیب آنان در جهت فراگیری مهارت و تاربه.سنگنوردی تشویق آحاد جامعه به 

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

  ورزش سنگنوردی.ایااد انگیزه، شور و عالقه مندی از طریق شناساندن ابعاد مختتف 

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

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

 .هدایت و کنترل انرژی 

 .استفاده بهینه از امکانات، لوازم و تاهیزات 

 .ایااد فردت های شغتی مناسب 

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

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

 ی وابسته.هاو گرایشسنگنوردی عالقمندان نسبت به ی عمومی هاارتقاء آگاهی 

  هدف در جامعه مسابقاتتمرکز بر استقرار و نهادینه شدن استانداردهای. 

  مبتنی بر ادل هماهنگی، انساام و برنامه ریزی. مسابقاتتمرکز بر سیاست گذاری و الگوی یکپارچه مدیریت  

 .تعامل موثر با مراکز عتمی، متی و بیج المتتی 

 .بهبود مدیریت منابع و مصارف 

 ها و تاهیزات مسابقات.بهینه سازی فضا، زیر ساخت 

 توجه بر باورهای دینی و متی . 

 .توجه بر ادول و مبانی بهداشت فردی و محیط 

 و فدراسیون کوهنوردی و دعودهای ورزشی ج.ا.ا تبعیت از قوانیج جاری کشور. 
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 اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، حقوقی و انضباطی
 

 .هستندحقوقی و انضباطی زیر  اخالقی، گی،تمامی کادر مسابقات دعودهای ورزشی متزم به رعایت ادول و مبانی فرهن

 وانیج و مقررات و آئیج نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با فعالیت های ورزشی.قاعتقاد والتزام به قوانیج جاری کشور به ویژه  .1

 دارا بودن حسج ختق و شهرت توام با تواضع و متانت و بردباری. .2

ها از جمته عدالت در گفتار و سایر ابعاد فرهنگی و اجتماعی و خوشتج داری در    رعایت عدالت و انصاف در تمامی ابعاد و زمینه  .3
 کتیه امور و مسئولیت های محوله و بدور از هر گونه حب و بغض و اعمال سالیق شخصی.

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

 مستم کرامت واالی انسانی. حفظ  امانت و رازداری و پایبندی به ادول .1

حضور موثر منظم در محدوده و زمان اجرای مسئولیت مبنی بر حداکثر آمادگی عتمی و عمتی و جسمی و روحی و عدم خروج     .6
 از محدود مذکور تا انقضاء زمان مقرر.

 جمعی و محیطی. مندی از پوشش مناسب و حفظ بهداشت فردی، بهرهآراستگی ظاهری و  .7

 ایمنی و اجرای فعالیت ورزشی در فضای امج و آرام و بدور از هر گونه مخاطره و تنش و اضطراب . رعایت تمامی نکات .8

 حضور در محل اجرای مسئولیت و اناام وظیفه فقط بنا به دعوت یا ابالغ رسمی و معتبر. .9

 تشریک مساعی و تقسیم کار و هماهنگی الزم و مستمر با کتیه مسئولیج ذیربط و سایر همکاران. .10

یت ادب و حفظ احترام و اجتناب از تمسخر و به کار گیری الفاظ سخیف و نسنایده آنچه زیبنده یک انسان وارسته و یک رعا .11
 ،کادر داوری سرپرست، مربی، تماشاچیان، ،برای تمامی دست اندر کاران و عوامل ورزشی اعم از ورزشکار،استایرانی معتقد ن
 ناظر و مدیر مسابقات. ی،خدمات و پشتیبان حمایت چیان، کادر طراحی،

ها به احترام  به سنت ءآگاهی و آشنایی کادر اجرائی از موقعیت زمانی و مکانی و اشراف کامل در مورد زمان اجرای برنامه با اتکا .12
 آئینی و قومی. ،و متی و باورهای مذهبی

 تفریط و اسراف.استفتده مناسب و بهینه از لوازم و تاهیزات استاندارد بدور از هر گونه افراط و  .13

باالتی مدقت و تاکید بر اجرای حرکات ورزشی متعارف و معقول منطبق با فعالیت های ورزشی رایج فارغ از هر گونه اهمال و بی .11
 .استمتکی بر رعایت احتیاط آنچنان که شایسته رفتار انسانی آینده نگر و معقول 

 از ادول و روابط دحیح و مناسب با تمامی عوامل ورزشی. فراگیری و افزایش فنون ارتباط جمعی و گروهی و بهره مندی .11

پرهیز از دخالت و پرسش های غیر ضروری باالخص استعالم و کسب اطالع از چگونگی کیفیت و جرئیات از ورزشکاران،مربیان  .16
 و سرپرستان و تماشا گران حیج اجرای مسئولیت.

عوامل اجرائی میزبان و . . . در  تیم ها، ساارپرسااتان، مربیان، تنبیه ورزشااکاران، تبتیغ، حمایت، تشااویق، عدم جانب داری، .17
  مسابقات توسط ارکان اجرائی.

و تمامی  ج، ناظریرعایت شئونات اسالمی و عرفی و استفاده از پوشش مناسب برای تماشاچیان، ورزشکاران، مربیان،سرپرستان .18
انون رف و قعنسبت به عمتکرد خارج از شرع، خگویی ابقات الزامی است و مسئولیت پاسعوامل اجرائی و دست اندرکاران مس

 پذیرد.سط عوامل بر شمرده ذیربط دورت میبه مراجع مربوطه و نمایندگان آنان از قبیل حراست تو
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 کلیات برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی
 الزامی است. مسابقاترکاران در تمامی رده های و سطوح برگزاری رعایت تمامی قوانیج جاری کشور برای همه عوامل و دست اند .1

 سرپرست الزامی است.یا همراه داشتج بیمه ورزشی سال جاری برای تمامی عوامل اجرایی، ورزشکاران، مربی و  .2

در غالب  ی ایراناسالم جمهوری  و دعودهای ورزشی   مطابق تقویم ورزشی فدراسیون کوه نوردی   ساله و همهسنگنوردی   مسابقات  .3
 .گردددر کشور برگزار می ...و  آزادمسابقات قهرمانی کشور، جام فار، مسابقات مناسبتی، 

 .مایدنمیهای کشور ارسال استان تمامیبه  پس از تصویب تدویج و مسابقات و لیگ، کارگروهسال  هردر  را یم مسابقاتتقو .1
سابقه  م .1 سابقات با توجه به نوع م سیون   س  ،یزبانی م ست فدرا شرایط مورد نیاز  یا سیون  یا برعهدة  ،یبرگزارو نیز  یا در پی ست  افدرا

 .شودواگذار میمتقاضی  نهادبه  ،از بررسیپس ها؛، نهادها و سازمانهااعالم درخواست استان

دورتی که برگزارکننده نهادی به  .6 سبت به اخذ تمامی ماوزهای مو        در ست تا ن ضی می بای شد، نهاد متقا سیون با د نیاز رغیر از فدرا
 عمل آورد.اقدام مقتضی به

ستان،              .7 سرپر شکاران، مربیان ،  سابقات برای ورز سب در تمامی م شش منا ستفاده از پو سالمی و عرفی و ا شئونات ا  اظریجن رعایت 
 تماشاگران، طراحان، داوران، حمایت چیان و همه عوامل برگزاری الزامی است.

 اداری و انتظامی برعهدة میزبان است. نس ، امداد و یا تکنیسیج امور پزشکی ،ژامربوط به امور پزشکی مانند اور هایهماهنگی .8

 نمایند.در مسابقه اناام وظیفه می یونفدراسیید أپس از تمطابق با آخریج نتیاه بازآموزی برگزاری مسابقه  عوامل .9
 .نمایدمی اعالمهای مربوطه بخشنامهفدراسیون طی  راثبت نام در مسابقات  ةنحو .10
 .استاسناد مربوطه موجود  مطابق مزدها،میزان دستمالی و  جقوانی .11
ای مربوطه اقدامات مقتضاای دااورت نامهوجود داردمطابق با شاایوهانضااباطی  کارگروهبه  ایکه نیاز به ارجاع مساائته یموارد در .12

 گیرد.می
 وانیج جاری کشور باشد.کنندة قکنندگان و تمامی عوامل اجرایی در همه مسابقات نباید نقضپوشاک و پوشش شرکت .13

سیون کوه     تبتیغات حمایت .11 ستانداردها و ماموعه مقررات فدرا سابقات، باید از هر نظر منطبق با ا کنندگان مالی در هنگام برگزاری م
صرفی، فناوری مورد         شامل نوع مواد م شد. ایج موارد تمامی جزئیات تبتیغ  شی و وزارت ورزش و جوانان با دعودهای ورز نوردی و 

 شود.های به کار برده شده، نوع رسانه و دیگر موارد مرتبط را شامل میاده، رنگاستف

شیوه  .11 شته،    به موجود، هاینامهو آییج هانامهدیگر  شوری مندرج در قوانیج مربوط به ایج ر ویژه رعایت ماموعه قوانیج و مقررات ک
 .هستند االجراقوت خود باقی بوده و الزم به

 عمومی ایج شیوه نامه بصورت مشترک در تمامی سطوح الزم االجرا است. وتمامی موارد تخصصی  .16

 عمومی قوانیج جاری کشور است.تخصصی فدراسیون کوه نوردی و دعودهای ورزشی وفصل الخطاب تمامی موارد پیش بینی نشده  .17

 رعایت بهداشت فردی و محیط توسط تمامی عوامل برگزاری و دست اندرکاران مسابقات الزامی است. .18

  حفظ و نگهداری تمام اموال و مستندات، لوازم و تاهیزات توسط تمامی دست اندرکاران مسابقات الزامی است.  .19

صب کادر اجرایی و     .20 شرکت کنندگان و عزل و ن هر گونه تغییر در چگونگی برگزاری ، ثبت نام ، جاباایی ، پذیرش ، عدم پذیرش ، 
 و تایید رئیس فدراسیون امکان پذیر است . فنی تنها با نظر مسئول کارگروه مسابقات و لیگ

 گردد.های رسمی اعالم مینامهبینی نشده متعاقباً در بخشتمامی موارد پیش .21
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 ی مسابقاتائرجساختار ا
 

دورت هبو دیواره نوردی در طبیعت  سنگنوردیمسابقات ساختار کتی برگزاری  ،وری مناسب از امکانات و استفاده از زمانمنظور بهرههب

چنیج مه سازی زمان و توان کادر اجرایی وبه بهینه ،هاجتوگیری از تداخل مسئولیت تدویج ساختار به منظورگردد. زیر، طراحی و اجرا می

 ریزی کمک خواهد نمود.مدیریت و برنامه ةو نحو مسابقات کیفیتباالبردن 

گردد باید مد نظر تمامی افراد حاضر در کادر قرار می ارکان مسابقات که منار به برگزاری بهتر میداشتج هماهنگی و همکاری بیج تما

 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

 
 

 طراحی تیم
 

 داوریتیم 
 

 مسابقه دهندگان )ورزشکاران(
 

 تماشاگران

  

 ساختار

 اجرایی

 مسابقات
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 شرح وظایف مدیر مسابقات
 تعاریف

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

 گردد.مسابقه، انتخاب می

 شرایط احراز مدیریت

 ، در هنگام ددور حکم مدیریت.ال تمامس 21سج  دن حداقلدارا بو .1

 چنیج سوابق برگزاری مسابقات.و هم گیری به موقعدرایت کافی و توان تصمیم ،مدیریتی ةداشتج تارب .2

سنگنوردی در طبیعت گری یا داشتج حکم قهرمانی ورزشی در رشتة های مربیدر یکی از رشته 3مدرک درجة حداقل داشتج  .3

 ق و پیشینه آشنایی کامل با برگزاری مسابقات.و یا سواب

 .سال جاریورزشی  ةبیمدارا بودن  .1

 مسابقه. تو داشتج نفوذ کالم به منظور افزایش کیفی خویشتج دار ،کاری و تعاونتوانایی ایااد روحی هم .1

 تستط کافی بر زبان تخصصی و عمومی غالب و موردنیاز در مسابقات. .6

 باطی دارای حسج شهرت اخالقی و انض .7

 مدیر وظایف شرح

چه که مطابق مساائولیت آنبوده و هر مسااابقه  و هماهنگی دهیسااازمان ،رکج مدیریت  باالتریج ،مسااابقه مدیر .1

 برعهده اوست. ،در تمام طول مسابقه ،شوده وی واگذار میبقوانیج و مقررات  ،هانامهشیوه

 رعایت کامل قوانیج جاری کشور؛ .2

 ؛هارگزاری هر مسابقات و عمل به مفاد آنهای بنامهاجرای دقیق شیوه .3

سابقه الزم وکافی هنگی اهم .1 ضوع، به    ویژه ناظربه ،با تمامی عوامل برگزاری م سابقه و مراجع مرتبط با مو س آن م هیل منظور ت

 در اجرای هرچه بهتر مسابقه؛

 مربوط به مسابقه؛ گیری مکاتبات و اناام امور اداریپی .1

 ؛مسابقهآغاز از پیش ،دارک و تاهیز ضروریات مورد نیاز مسابقهتو گزاری، برسازی مکان تالش در آماده .6

 پیوست؛ طبق کاربرگ ،دقیق و مکتوب از مسابقه ،گزارش کامل ةتهی .7

طبق من ،موقع و مناسب کنندگان و اتخاذ تصمیم به نظرهای دیگر عوامل برگزاری و همچنیج شرکت بررسی پیشنهادها و نقطه   .8

  ؛ودت موجیشرایط و وضعبر 

ست تمامی کاربرگ ها را از کادر اجرایی )نا      .9 سابقه موظف ا سرطراح( جمع آوری    ظمدیر م سیون، رئیس هیئت داوری و  رفدرا

  روز( به مسئول کارگروه مسابقات و لیگ تحویل نماید. 1نموده و به همراه گزارش خود )حداکثر ظرف مدت

 مسابقات. برگزاریحضور حداقل یک روز پیش از آغاز مسابقه در محل  .10
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 )سرپرست فنی( مسابقات ناظرشرح وظایف 
 عریفت

نهاد است. حکم ناظر بنا بر پیش  ، مسئول نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت برگزاری مسابقه  شخصی است که     : ناظرناظر
 ائید فدراسیون برای مسابقاتو ت مسئول کاگروه مسابقات و لیگ توسط فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی،

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

 سال سن در زمان ابالغ حکم؛ 31حداقل  .1
 تجربة کافی در زمینة موضوع مورد نظارت؛ .2
 ؛سنگنوردیسال سابقة مفید و متنوع در زمینة  5داشتن حداقل  .3
 زشی سال جاری؛داشتن بیمة ور .4
 آشنایی با قوانین؛ .5

 توانایی مدیریت و رهبری؛ .6

 .مربیگری سنگنوردی در طبیعت 3داشتن حداقل مدرک درجة  .7

 دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی  .8

 وظایف شرح

 رعایت کامل قوانین جاری کشور .1

 ناظر فردی مستقل از مسابقه بوده و بر همة امور فنی و غیر فنی آن، نظارت دارد. .2

شیوه   ر میناظ .3 ست بر تمامی قوانین حاکم بر برگزاری دورة مورد نظارت و  صوب آن، آگاهی کامل  نامهبای های م
 داشته باشد.

سخ  .4 ست. همچنین حق دخالت در امور داوری و    گویی به هیچناظر موظف به پا سابقه نی یک از عوامل اجرایی م
 طراحی را ندارد.

 قت و رعایت تمامی جوانب را بنماید.بایست درخصوص وظایف محوله کمال دناظر می .5

 نظرهای الزم و مناسب با نوع مسابقه و مشاوره به مدیر مسابقه، درصورت نیاز؛ارائة نقطه .6

و تبعات حاصل    مورد اجرا بگذارد.شده از طرف ناظر را به نظرات ارائهبدیهی است که مدیر مسابقه مخیر است تا نقطه    :8تبصرة  
 خواهد بود. یننظرات ناظر، مستقیماً متوجه مدیر و عاملطهاز اجرا یا عدم اجرای نق

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

سابقه را طبق کاربرگ    .8 ست تا گزارش کامل نظارت بر م سابقه تهیه و  به    ناظر موظف ا ست، در پایان م های پیو
 مدیر مسابقه تحویل نماید.

 همراه داشته باشد.وظف است تا هنگام شرکت در مسابقه، حکم نظارتی خود را بهناظر م .9

سایت            .11 شار در  سامی نفرات برتر را جهت انت شدن نتایج هر مرحله، ا صله پس از نهایی  ست بالفا ناظر موظف ا
 رسمی فدراسیون به مسئول روابط عمومی اعالم نماید.

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

 حضور حداقل یک روز پیش از آغاز مسابقه در محل مسابقه .12
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 مسابقات وظایف میزبان شرح
 تعریف
ستان، شهر، سازمان، ارگان، نهاد یا   هیئت میزبان مسابقات در قالب   :میزبان باشگاه مستعد جهت برگزاری مسابقات  از مهمتریج     ا

سخت       شرایط  سب برگزاری و  سابقه بوده که باید مکان منا ساب افزاری جهت برگزاری هر چه با کیفیتافزاری و نرمارکان م قات را تر م
 فراهم نماید.

 شرایط احراز میزبانی
انونی جهت برگزاری و تامیج فضااا مناسااب)دیواره  داشااتج آگاهی کامل میزبان مسااابقات درباره نحوه برگزاری،شاارایط ق   .1

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

 نماید. تنماینده ی تام االختیار میزبان موظف است در جتسه هماهنگی برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار می گردد، شرک .2

ش مردان(، مراحل مسابقه یا گرای -ایج در اختیار میزبان است که باتوجه به امکانات خود پیش از مسابقه،  بخش برگزاری)زنان   .3
 مورد نظر خود را تعییج نماید.

سیون           .1 سابقات فدرا ساالنه م سال قبل از تنظیم تقویم  شرایط هر  ست اعالم آمادگی جهت میزبانی در بهتریج   ر ایجدر غی ا
 ماه قبل از تاریخ برگزاری باید به فدراسیون اعالم گردد. 2دورت مراتب حداقل 

 دارا بودن ماوزهای مورد نیاز جهت برگزاری با همکاری فدراسیون از متزومات میزبانی است. .1

ار در اختیشود  درآمدهایی که به واسطه فدراسیون کوه نوردی و دعودهای ورزشی منار به جذب منابع و حمایتگران مالی می     .6
 باشد.فدراسیون می

 شرح وظایف

 .سنگنوردیرعایت و اجرای کامل قوانیج جاری کشور و شیوه نامه برگزاری مسابقات  .1

 .استکتیه هماهنگی های داختی استان با نهاد ها و سازمان های ذیربط برعهده میزبان  .2

 ت.ب اسما بیج میزبان و فدراسیون داحفی در موارد پیش بینی نشده توافقات .3

 .استمسابقات به عهده میزبان  و هماهنگی های محتی و استانی ایمنی کامل ،در نظر گرفتج مسائل امنیتی .1

 .استمعرفی افراد شایسته جهت همکاری با کادر رسمی فدراسیون به عهده میزبان   .1

 ا میزبان موظف به تامیجبا هدف پاییج آوردن هزینه برگزاری کادر رسمی، مسابقات با حداقل نفرات در نظر گرفته شده لذ .6
 . ستامسئول ترانزیت و ...( جهت کمک به کادر رسمی مسابقات  ،افرادی تحت عنوان دستیار )مسئول دوربیج، مسئول قرنطینه

 شده  مشخص ، رئیس هیئت داوری  سرطراح  های الزم را جهت اطالع ازهماهنگی دیبا مسابقه  یبرگزار از قبل روز10 حداقل .7
 به عمل آورد.

 بان موظف است افراد مورد نیاز جهت اناام پذیرش و ثبت نام مسابقه دهندگان را با هماهنگی رئیس هیئت داوری تامیج نماید.میز  .8

 :ت تامیج و هماهنگی، موارد زیر استاز وظایف مهم میزبان برنامه ریزی جه  .9

 .ط عمومی، امور فرهنگی و تبتیغاتتدارکات ستادی و فنی، ثبت نام و امور مالی، کادر پزشکی و کمک های اولیه، رواب
. پذیرایی مناسب در وعده و میان وعده ها از کادر اجرایی در قبل، حیج مسابقات و همچنیج تأمیج خوابگاه مناسب در حد امکان 10

 نزدیک تریج موقعیت به محل برگزاری.
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 یا نهادبرگزاریزیر مجموعه های میزبان مسابقات و  فیوظا شرح
 :تدارکات ستادی و فنی -8

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

زم مربوط به بعد از مسااابقات را به عهده دارد فراهم نمودن زیر ساااخت برگزاری مسااابقات اعم از مکان برگزاری، دیواره، گیره، لوا

 . استطراحی، داوری، خوابگاه، جایگاه تماشاچیان، نیروهای خدماتی، پشتیبانی وغیره به عهده ایج ستاد 

 ثبت نام و امور مالی: -2

* مساائولیت کنترل مدارک با توجه به مدارک مورد نیاز مندرج در اطالعیه های مربوط به هر مسااابقه و اطمینان از پذیرش تمامی 

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

* دریافت هزینه هر مسااابقه و همچنیج پرداخت آن طبق توافقات از پیش تعییج شااده به مساائولیج ذیصااالح و مساائولیت تمامی 

 .استقات دریافت و پرداخت ها به عهده ایج بخش از ارکان مساب

 کادر پزشکی و کمک های اولیه: -9

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

 در مسابقات اقدام می نمایند. 

 روابط عمومی امور فرهنگی و تبلیغات: -4

شاعه امور فرهنگی منطبق بر  سیاست های جاری کشور، وزارت ورزش و جوانان، فدارسیون کوه نوردی و دعودهای        * رعایت و ا

 ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان استان.

* تمامی مسااائل مربوط به هماهنگی های اداری، اخذ ماوزهای مورد نیاز، اطالع رسااانی در سااه برهه زمانی )قبل، حیج و بعد از 

، ماری گری سالج، ارتباط با سایت ها، خبرنگاران و برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه را    مسابقات( دعوت از مدعویج و مسئولیج  

 بر عهده دارد. 

 است. داحب * در موارد پیش بینی نشده نظر فدراسیون کوه نوردی و دعودهای ورزشی 
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 مسابقاتتیم طراحی  فیوظا شرح
 

س  .1 صوب  مطابق با آخریج نتیاه بازآموزی را سرطراح  دیبا زارکنندهبرگ نهاد ای ونیفدرا   ریز ورادم شامل  سرطراح  فیوظا. دینما من
 :شودیم

 رعایت کامل قوانیج جاری کشور. .2

 رعایت حد و حدود مسائل شرعی، فرهنگی، اخالقی و عرفی. .3

 .استمسئولیت طراحی و تیم طراحی مسابقه بر عهده سرطراح  .1

داری مسیر، شامل طراحی هر دربارة تمامی امور مربوط به طراحی و نگه رویداداز پیش ، ضای تیم طراحیفکری اعسرطراح با هم .1
و  مسئول کنترل استانداردهای فنیسرطراح،  نماید.، اناام وظیفه میداری امکاناتمسیرها، نصب و نگهسازی تعمیر و پاک ،مسیر

 ةشبه تهیة نقدهد، مسابقه مشاوره میفضای  مربوط بهدر مسائل فنی به رییس هیئت داوری است، ایمنی هر یک از مسیرها 
  کند.ی ویدئویی را به داوران تودیه میهامسیرهای دعود سرطناب کمک کرده، و محل قرارگیری دوربیج

زشی خود را  آمو ةحاضر در مسابقه، که مراحل نهایی دور   زورهر یک از طراحان کار سرطراح متزم است گزارشی دربارة مسابقات و     .6
 )در دورت برگزاری دوره طراحی( .ارائه نماید ونیفدراسگذرانند، به می

 سرطراح موظف است در جتسه هماهنگی برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار می گردد، شرکت نماید. .7

 ج؛یقوان با هاآن مطابقت و ؛ مناسب یفن یاستانداردها از رهایمس یبرخوردار نترلک .8

ساس برنامه ریزی های ازقبل      ولیت طرئمس  .9 احی مسیر جهت برگزاری مسابقات را با توجه به زمان بندی و مراحل مسابقات و بر ا
 تعییج شده را به عهده دارد.

 .استولیت کامل و در نظر گرفتج ایمنی مسیرها در کتیه مراحل مسابقه به عهده سرطراح و تیم طراحی ئمس .10

 .استموقع مسیرها در هر مرحته از مسابقه به عهده سرطراح  با توجه به برنامه مسابقات تحویل به .11

 . ابقهمس یمنیا یاطیاحت اقدامات تیرعا تیمسئول و شانیا حیدح تیفعال از کردن دایپ نانیاطم طراحان،کمک کار یهماهنگ .12

 .)در دورت نیاز( مسابقه شروع از قبلاحل، مر ریمس کردن یمخف ای دهیپوش .13

مسابقه تمامی تاهیزاتی را که در ابتدای مسابقه تحویل گرفته است با هماهنگی و نظارت مدیر  موظف است در پایان سرطراح .11
 مسابقه به مسئول پشتیبانی تحویل نماید.

 .هستندداری تاهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده ی طراحان موظف به حفظ و نگهکتیه .11

طراح در مسابقات رسمی، فرد جایگزیج با پیشنهاد ناظر مسابقات و تایید در دورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی نشده برای سر .16
 کارگروه مسابقات و لیگ انتخاب می شود. 

بهداشت فردی و محیط و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان در ها ایمنی، رعایت طراحان موظف به حفظ اموال عمومی  .17
  .استطی برگزاری مسابقه 

 .استعهده تیم طراحی تاهیزات احتمالی طراحی برچینش و برچینی  .18

 هماهنگی کامل سرطراح با مدیر، ناظر، رئیس هیئت داوری مسابقات. .19

 .مسابقه دهندگان داحب است ، ایمنیفنیو یا عدم تأیید یید أتدر مورد سرطراح نظر  .20
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 شرح وظایف تیم داوری
 تعریف

 روامه پیشنو شیوهمسابقات وری مسئولیت قضاوت و رده بندی عادالنه مراحل مسابقه که بر حسب قوانیج تیم دا تیم داوری: 
 را بر عهده دارد. 

 شرح وظایف رئیس هیئت داوری
 رعایت کامل قوانیج جاری کشور. .1

 رعایت حد و حدود مسائل شرعی، فرهنگی، اخالقی و عرفی. .2

را که با مسئوالن فدراسیون و مسئوالن برگزاری و هم چنیج تمامی جتسات رییس هیئت داوری، سرپرستی تمامی جتساتی  .3
 فنی که با میزبان مسابقات، مسئوالن تیم ها و مسابقه دهندگان تشکیل می شود را نیز برعهده دارد.

انی حل پایرییس هیئت داوری متزم است گزارشی تفصیتی دربارة مسابقه و هریک از داوران کارآموز حاضر در مسابقه که مرا .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 حاضررئیس هیئت داوری اختیار تام در عزل یا اخراج هر یک از افراد  .6

رئیس هیئت داوری موظف است در پایان مسابقه تمامی تاهیزاتی را که در ابتدای مسابقه تحویل گرفته است را با هماهنگی و  .7
 نظارت مدیر مسابقه به مسئول پشتیبانی تحویل نماید.

ابقه ناظر مس حوادث پیش بینی نشده برای رئیس هیات داوری در مسابقات رسمی فدراسیون،اتفاق و در دورت بروز هرگونه  .8
 وظایف ایشان را بر عهده خواهد گرفت.

 در دورت بروز حادثه رئیس هیات داوری موظف است تا فیتم حادثه را به فدراسیون ارائه نماید. .9

 مسئولیت اناام پذیرش ورزشکاران را بر عهده دارد.  رئیس هیئت داوری .10

 شرح وظایف تیم داوری
 پیدا کنند.باید در ساعات مقرر در محل مسابقه حضور  .1

 .هستندموظف به حفظ و نگهداری تاهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده  .2

 رعایت جدول زمانبندی و اجرای به موقع مراحل مسابقه، در بخش داوری از الزامات تیم داوری است. .3
 (تیقه رسمی و...ن گیر،سوت، جهمراه داشتج پوشاک و تاهیزات انفرادی برای داوران الزامی است.)نوشت افزار،زما .1

 . استفاده از پوشاک مصوب به ویژه برای بانوان شامل مقنعه ، مانتو ، شتوار ، جوراب و کفش مناسب. )لوازم فنی استاندارد(1-1

 .ستاعهده تیم داوری راسیون میزبانی مسابقه رابرعهده دارد، اناام پذیرش وثبت نام مسابقه دهندگان برکه فددرمسابقاتی  .1
 به حفظ اموال عمومی، رعایت بهداشت فردی و محیط و همکاری با نهاد برگزاری و میزبان در طیداوران موظف  .6

 مسابقه هستند.
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 )ورزشکاران(دهندگان  همسابق فیوظا شرح
 تعریف

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

 وظایف شرح

 الزامی است. ، فرهنگی و اخالقی در محیط مسابقهرعایت کامل قوانیج و شئونات شرعی و عرفی .1

همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات، کوشش در جهت حفظ و نگهداری  همیاری و .2
 تیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست.امکانات، اموال و تاهیزات در اخ

شرکت کنندگان شخصاً موظف به کسب اطالع کامل از قوانیج و برنامه مسابقات می باشند) عدم اطالع از قوانیج منار به ستب  .3
 مسئولیت از مسابقه دهندگان نمی شود.(

 کنندگان است. استاندارد به عهده شرکتتاهیزات دارای لوازم و استفاده از  .1

 ها()مقنعه، تولینگ و شتوار برای خانم .هستندمسابقه دهندگان موظف به همراه داشتج پوشاک مناسب بر طبق قوانیج  .1

ته شاگر مسابقه دهنده ای در زمان نوبت شروع خود تاهیزات مناسب را به همراه نداشته باشد اجازه شروع تالش بر روی مسیر را ندا .6
 از دور رقابت ها حذف خواهد شد.

 خودداری نموده. استبوده و از اناام اعمالی که مورد تایید عموم و جامعه ندهنده موظف به پوشاندن هرگونه خالکوبی مسابقه .7

 ول عمتکرد و رفتار خود هستند.کتیه مسابقه دهندگان و مسئولیج تیم ها شخصاً مسئ .8

 شود. ی انضباطی ارجاع داده میاطی به کمیتهدر دورت بروز مشکالت انضباطی شخص خ .9

 حضور و خروج به موقع از محوطه مسابقه در هر یک از مراحل مسابقه به عهده شرکت کنندگان است. .10

 . استارائه مدارک مطابق با اطالعیه مربوط به هر مسابقه در زمان پذیرش الزامی  .11

 .هستنداز مواد نیرو زاد  تمامی مسابقه دهندگان موظف به رعایت نکات عدم استفاده .12

در هر زمان و هر مرحته از مسابقات، مسابقه دهندگان باید همکاری الزم با کادر پزشکی برای اثبات عدم استفاده از مواد نیروزا را  .13
 داشته باشند.

ی و معتبر دارند ه کتباعتراض برابر قانون تنها بصورت کتبی به همراه وجه نقد توسط مسئولیج تیم یا مسابقه دهنده که معرفی نام .11
 قابل پذیرش است.

 موظف به نصب شماره تهیه شده توسط میزبان در حیج دعود می باشند.در دورت لزوم مسابقه دهندگان  .11

 بیمه ورزشی سال جاری الزامی است.همراه داشتج کارت متی و  .16

 سال الزامی است.  18ارائه رضایت نامه برای افراد زیر  .17

 های مربوطه الزامی است.  رعایت کامل مفاد بخشنامه .18

  رعایت بهداشت فردی و محیطی الزامی است. .19

  در طی برگزاری مسابقه است. و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان مسابقه دهنده موظف به حفظ اموال عمومی  .20
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 شرح وظایف تماشاگران مسابقات
 تعریف

شاگر:  شخص   تما دی اطالق می   به  شخا ضوابط و مقررات تعییج   یا ا ی های الزم، براشدة میزبان و پرداخت هزینه شود که طبق 

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

 شرح وظایف

 در طول برگزاری مسابقه است. القی و فرهنگی، مسائل شرعی و عرفی، اختماشاگر موظف به رعایت تمامی قوانیج جاری کشور .1

همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات، کوشش در جهت حفظ و نگهداری  .2
 ست.ابقات الزامیبرای تمامی افراد حاضر در مسو موارد ایمنی امکانات، اموال و تاهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی 

 ویژه در محل برگزاری مسابقه است.و مکان از اخذ ماوز الزم، مااز به ورود به جایگاه تماشاگر تنها پس .3
 گونه اعتراضی به نحوة برگزاری مسابقه ندارد.تماشاگر حق هیچ .1
 یواره ... ( را ندارد.تماشاگر اجازة ورود به فضای مسابقه )منطقه قرنطینه، میز داوری، محیط برگزاری و پیرامونی د .1

تماشاااگر اجازه برقراری ارتباط با مسااابقه دهندگان را پیش از نوبت تالش آن ها را ندارد )در دااورت احراز ایج مورد طبق قوانیج   .6
 مسابقه دهنده با دریافت کارت زرد و اخراج مستقیم از مسابقه روبرو خواهد شد(.

 رهای مناسب، مسابقه دهنده یا تیم محبوب خویش را تشویق کند.اعتواند با استفاده از ابزار یا شتماشاگر می .7

 بیان هر گونه شعار سیاسی یا مذهبی در طول برگزاری مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد. .8

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

هرگونه ابزار تشویقی که باعث بر هم ریختج نظم عمومی محل برگزاری مسابقات یا ستب آسایش دیگر افراد حاضر در       استفاده از  .10
 محل می شود ممنوع است.

پرتاب هر گونه شی ای به طرف یک مسابقه دهنده یا عوامل اجرایی یا محوطه مشخص شده مسابقات به هر دلیل ممکج و چه  .11
 دمه جسمانی شده باشد یا خیر؛ ممنوع و از مصادیق جرم محسوب شده و پی گرد قانونی دارد.باعث بروز خسارت مالی یا د

در دورت بروز ایج مسئته، تماشاگر خاطی دیگر حق مشاهده باقی مانده مسابقات را نداشته و عوامل انتظامی حاضر در محل  .12
 برگزاری، وی را به بیرون از محل برگزاری هدایت خواهند نمود.

شود، وی برای         بدیهی ا .13 شخص حقیقی یا حقوقی  سمانی به هر  ددمات مالی یا ج شاگر خاطی منار به بروز  ست که اگر عمل تما
 ادامه تحقیق و بررسی وضعیت، به نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد.

د، ل خالف قانونی اناام دهمدیر مسابقات، رئیس هیئت داوری و داور رده بند می توانند در دورتی که تماشاگر هر گونه عمناظر و  .11
 طبق مقررات با وی برخورد نماید و او را فوراً از محدوده مسابقه اخراج نمایند.

 تماشاگر موظف به حفظ اموال عمومی در طی برگزاری مسابقات است و در دورت ورود هر گونه خساراتی باید آن را جبران نماید. .11
 دهندگان ممنوع است.فردی یا تیمی مسابقهاستفاده از عبارات موهون و زننده برای تشویق  .16
مسابقه اخراج نموده، و دردورت لزوم    ةفوراً از محدود ،شده است   یکه مرتکب تختفرا شخصی    رییس هیئت داوری اجازه دارد هر .17

 مهم به حالت تعتیق نگاه دارد. های مسابقه را تا اناام ایج امرِتمام فعالیت
 است. رعایت بهداشت فردی و محیطی الزامی .18
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 قوانین
 از الزامات یک رقابت سالم رعایت کامل مسائل، مباحث و عمتکرد کامالً ایمنی برای تمامی ارکان اجرایی یک مسابقه است.

ند مدیر، ناظر، تیم طراحی، تیم داوری، جدای از رعایت هوشمند مسائل ایمنی توسط ورزشکاران، دیگر ارکان اجرایی یک مسابقه مان
 بایست به الزامات ایمنی توجه کامل داشته باشند.تماشاگران و... هم می

 قوانین عمومی بخش اول
 تواند با لحاظ نمودن موارد زیر برگزار گردد.سنگنوردی در طبیعت می ماموعه مسابقات

 حی شده(دیواره نوردی )گشایش مسیر، بازگشایی مسیر، مسیرهای طرا -1

 ا چند طول طنابیشامل یک طول و  -1-1
 اناام مسابقه به دورت سرطناب تیمی و یا انفرای )حمایت پائیج مسیر( -1-2

 بتدر(های کوتاه )سنگ -2

 لحاظ نمودن شرایط سنی و جنسیتی -3

 آنچه مهم است برای هر کدام از موارد فوق باید رویه های مربوطه تهیه گردد و آنگاه اجرایی شود. -1

 عمومی بخش دوم قوانین

 بررسی همه جانبه محل برگزاری مسابقه به لحاظ ایمنی، محیط زیست، ساکنیج، جانوران، امکانات، دسترسی امدادی و... -1
استفاده از تمامی وسایل فنی استاندارد برای تمامی ارکان اجرایی مسابقات مانند تیم طراحی، تیم داوری، تیم پزشکی، اورژانس  -2

 ران، خدمات و پشتیبانی و...و امدادی، تماشاگران، ورزشکا

 عدم برگزاری مسابقات بدون حضور تیم امدادی، پزشک و یا اورژانس -3

 عدم برگزاری مسابقات بدون در اختیار داشتج آمبوالنس -1

 عدم برگزاری مسابقات بدون هماهنگی با نهادها و سازمانهای ذیربط -1

ظر و ها توسط ناوع مسابقات و اطمینان ازوجود و سالمت آنکنترل نمودن کتیه متزومات فنی، پزشکی، امدادی و... قبل از شر -6
 یا رئیس هیئت داوری

 عدم استفاده از لوازم فنی که توسط ورزشکار پرتاب و یا به زمیج خورده است. -7

 بایست دارای بیمه ورزشی سال جاری باشند.تمامی عوامل اجرایی یک مسابقه می -8

 کاران الزامی است.ارائه گواهی دحت و سالمت از پزشک برای ورزش -9

 توجه کامل بر شرایط جوی پایدار. -10

 مسئولیت کامل طراحی مسیر برعهده سرطراح و تیم طراحی است. -11

در دورت بروز موارد انضباطی خارج ازقوانیج مسابقات )قوانیج فنی و داوری( فرد خاطی به کمیته مسابقات و لیگ معرفی و  -12
 د.گردسپس به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع می

 در موارد پیش بینی نشده نظر ناظر مسابقات داحب است. -13

در دورت وقوع حوادث پیش بینی نشده با توجه به ماهیت متفاوت و تخصصی ایج گونه رقابتها، کارشناس فنی و خبره مورد  -11
 تأیید فدراسیون کوه نوردی و دعودهای ورزشی مرجع رسیدگی به ایج گونه موارد است.

 رد ورزشکار در طول مسابقه، ورزشکار برای مدت یک سال از شرکت در مسابقات محروم است.در دورت گرفتج کارت ز -11

 دقیقه است. 1مدت اعتراض به نتایج اعالم شده توسط تیم داوری  -16

گردد که جهت اعتراض به نتایج اعالم شده مبتغ ورودیه بابت اعالم اعتراض به دورت کتبی به رئیس هیئت داوری تحول می -17
 شود.بات اعتراض مبتغ دریافتی عودت میدر دورت اث

 معیار قضاوت در داوری فقط تیم داوری است. -18

 شود.ها به دورت قرعه کشی اناام میانتخاب مسیرها برای تیم -19

 نصب اطالعات هر مسیر توسط تیم طراحی شامل درجه مسیر، ارتفاع، نام مسیر و... الزامی است. -20

 ه شامل نقطه شروع مسیر و نقطه پایان مسیر است.داور مسیر است ک 2هر مسیر دارای حداقل  -21

 توان در طول مسیر هم داور مستقر شود.در دورت لزوم و دالحدید رئیس هیئت داوری، سرطراح و ناظر می -22
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 رعایت کامل موارد ایمنی برای داوران مسیر الزامی است. -23

 متتک، توهیج و...وری، پرهیز کادر اجرایی از شوخی، تشویق، تمسخر، عاته، کنایه، مداخته غیرضر -21

 داوریبخش سوم قوانین 

 بایست تمامی نکات و الزامات مسابقات برای ورزشکاران توضیح داده شود.شود میدر جتسه فنی که قبل مسابقات برگزار می -1
 در جتسه فنی شامل: یجرئیس جتسه فنی رئیس هیئت داوری و حاضر -2

 ابقه و نماینده و یا خود میزبان است.ورزشکاران، ناظر، سرطراح، داور رده بند، مدیر مس

در جتسه فوق تمامی جزئیات فنی و داوری مسابقات، شرح خطاها و امتیازدهی، بیان قوانیج، پاسخ به سؤاالت احتمالی، توضیح  -3
 شود.پیرامون مباحث فرهنگی و اجتماعی و... اناام می

پذیر و فینال( فقط با نظر رئیس هیئت داوری و تأیید ناظر امکانکم و زیاد شدن مسیرها و مراحل مسابقات )مقدماتی، نیمه نهایی  -1
 است.

 گردد:خطاهایی که منجر به حذف ورزشکار از مسابقات می
 استاندارد نبودن ابزار و لوازم فنی. -1
 از دست دادن لوازم فنی در حیج مسابقه مانند کاله کاسکت، طناب، ابزار حمایت و فرود، کارابیج پیچ، کوئیک درا. -2
 ها کردن دست ترمز.ر -3
 پاندولی بیش از سه مرتبه در کل مسابقات. -1
 گردند.هایی که در دو مسیر حذف شوند از کل مسابقات حذف میورزشکار و یا تیم -1

 :است -811گردد و امتیاز منفی آن میخطاهایی که منجر به حذف از یک مسیر 
 )تسمه، کارابیج، لوازم شخصی(. 2دستکش، لوازم فنی درجه  پرتاب و افتادن لوازم مانند پوشاک، ریختج زباله، سنگ، عینک، -1
 گرفتج کوئیک درا توسط هر یک از اعضا تیم. -2
 استفاده از رول یا مبانی به عنوان گیره دست و پا. -3
 پاندول شدن بیش از یک مرتبه در یک مسیر )برای کل اعضاء تیم(. -1
 اتمام زمان اعالم شده. -1
 جا انداختج و عبور کردن از میانی. -6
 جا گذاردن ابزار. -7
 درآمدن ابزار میانی. -8
 نشستج روی طناب بیش از یک مرتبه در یک مسیر )برای کل اعضای تیم(. -9

 یر مسیر مسابقه.غیت -10

 بخش چهارم امتیازات
امتیاز منفی از کل  100ماموعه خطاهایی که توسط تیم و یا ورزشکاران دورت پذیرد و منار به حذف یک مسیر شود فقط  -1

 گردد.میامتیازات کسر 
 شود.در یک مسیر فقط اناام یک خطا منار به حذف تیم و ورزشکاران از آن مسیر می -1-1

 +1000اتمام یک مسیر در زمان مقرر امتیاز  -2
 +100دقیقه امتیاز  3اتمام یک مسیر زودتر از زمان مقرر به ازای هر  -3
 شود.پایان یک مسیر هنگامی است که تیم آماده فرود می -1

 هم جز مسابقه باشد باید در زمان جتسه فنی توسط رئیس هیئت داوری اعالم گردد.چنانچه فرود  -1-1
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 سومفصل 

 هارگـاربـک
  



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
 

22 

 دوسیجا چیزی نندر ایج
 و کد شناسایی ثبت نام

 شماره ورزشکار
.................................... 

 

 

 

 31-ط-س 818شناسه  شمارة

 ثبت نام و پذیرشکاربرگ 

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

 ........................................................ ................................................................. زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری:: ......مسابقه عنوان

 نام پدر به التیج: نام پدر: خانوادگی:نام ا نام

Full Name : 

 تاریخ تولد: محل ددور: مه:شمارة شناسنا
 سال ماه روز
/ /  

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

 :سال جاری شمارة کارت بیمة ورزشی گروه خون:

 آخریج مدرک و رشتة تحصیتی: شغل:

 وضعیت تأهل: متیت: کد متی:

 مذهب: دیج:  کدپستی منزل:

 منزل: نشانی

 رایانامه: تتفج منزل ا همراه:

 بخش سنجش سالمت

 الشعاع قرار داده و خطرناک است.های پزشکی، اقدامات درمانی را تحتها الزامی است. اطالعات نادرست، در هنگام بروز فوریتاخطار: پاسخ به تمامی پرسش 
 خیر بتی  خیر بتی 
   ا اعتیاد به دارو یا الکل   13 ا ضربة مغزی یا آسیب واردشده به سر 1
   شده برای اناام عملِ جراحیا جراحی یا تودیه   11 ا مشکالت چشمی یا گوشی )بیماری یا جراحی( 2
   ا مشکالت پوستی یا آلرژی   11 کننده )غش یا تشنج(ا حمالت گیج 3
   ا حساسیت به دارو   16 ا توبرکتوزیس، آسم، برونشیت 1
   ا حساسیت به گزیدن حشرات   17 ا مشکالت قتبی یا تب روماتیسمی 1
   ا حساسیت به گرد و غبار   18 ا فشار خون باال یا پائیج 6
   دورت منظما استفاده از داروهای تاویزشده به   19 ا آنمی ا لوسمی یا اختالالت خونی 7

   هپاتیت یا زردیا دیابت،  8
ستگی       بیماریااااا  20 شک صتی،  ستخوانی یا مف ا،  هها، دررفتگیهای ا

 مفادل مصنوعی، آرتریت، درد ناحیة پشت
  

 H. I. V  ا    21 ا زخم معده و دیگر مشکالت معده 9
   ا آیا شما در حال درمان هستید؟   22 مثانها مشکالت کتیه،  10
   ستید؟آیا شما باردار ه -  23 ا فتق )پارگی( 11
      های ذهنی یا ضعف عصبیا بیماری 12

 است، عتت تحت درمان بودن خود را بنویسید:« بتی» 22اگر 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 ممکج برای خود، در .......................... ضمج تأیید مطالب فوق، مسئولیت ناشی از تمامی پیشجانب .............................ایج
 امضاء

 
 پذیر است/ نیست.امکان مسابقهبرده در شرکت نام

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء مسئول پذیرش

 
 

 

محل الصاق 

 عكس
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 31-ط-س 812شناسه  شمارة

 افت مدارک ثبت نام  دریکاربرگ 

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

 

           کد متی نام و نام خانوادگی ردیف

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

سئول محترم ث  ستون های خالی جدول فوق،    م سر  بت نام، در 

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

 حال برگزاری و طبق شیوه نامه مربوطه درج نمایید.

 مسئول ثبت نام و پذیرشنام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء 
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 31-ط-س 819شناسه  شمارة

   ورودیهکاربرگ دریافت 

 مکان برگزاری: ...................................................... ................................................ : ................................................................. زمان برگزاری:بقهمساعنوان 

 

 مبتغ پرداختی شماره فیش بانکی نقدی کد متی نام و نام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  جمع کل:

 

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء

 

مدیر مسابقه                                                                                         مسئول ثبت نام و پذیرش
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 31-ط-س 814شناسه  شمارة

 در مسابقه  نهادنظرخواهی و ارائة پیشکاربرگ 

 رگزاری: ........................................................ب: ....................................................................... زمان برگزاری:................................ مکان همسابقعنوان 

ر هر چه مشابه تأثیرگذار بوده و ما را د  مسابقه و مسابقاتی  تواند در کمیت و کیفیت ایج نهادهای حضرت عالی می کنندة گرامی؛ اعالم نظر و پیششرکت 

 با سپاس و احترام.                                                                                              ها یاری نماید.بهتر برگزار نمودن آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: در این برگه ذکر نام الزامی  نیست.
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 31-ط-س 815شناسه  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   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملی کد  
 

 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، خطسوراخبایست سالم، جدید، بدون های الصاقی میتمامی عکس توجه:  
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 31-ط-س 816شناسه  شمارة

 مسابقهسال در  81تر از سن کمکنندگان با شرکتاولیای تعهدنامة کاربرگ 

 مشخصات ولی / سرپرست / قیم:

.............. فرزند ............................... به عنوان ......................... شناسنامه ...... به  شمارة......جانب ........................................ایج

ای ............................................................ بااه کااد مااتاای   ولاای / ساااارپاارساااات /قاایاام قااانااوناای خاااناام/آقاا       

..... سااال ........ ضاامج قبولی و احترام به .................................................................... فرزند ....................... متولد روز ........ ماه ...

فدرا    یة قوانیج  نام            سااایون کوهکت مل از حضاااور  کا یت  با ابراز رضااااا های ورزشااای،   دورهبرده در نوردی و داااعود

 پذیرم....................................................... مسئولیت هر گونه حادثة ممکج را می

 جانب به قرار زیر است:نشانی دقیق پستی و شمارة تتفج منزل ایج

 

 

 

 

 

 

 وادگی، امضاءنام ا نام خان

 تاریخ

 

 
 

 توجه:

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

 .نوردی و صعودهای ورزشی استان تکمیل شوداز آغاز مسابقه و حضور رئیس هیئت کوهبایست پیشاین کاربرگ می .2

 .نمودهر سال اعالم خواهد نوردی و صعودهای ورزشی، به باال را فدراسیون کوهسال  11 ادافرتولد معیار  تاریخ ،ترایجاد هماهنگی بیش منظوربه .3

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

باشد.فوق مورد تأیید می یو امضا مندرجات درستی  
 

 امضا و مهر و نام خانوادگی نام
 استان نوردی و دعودهای ورزشیهیئت کوهرئیس 
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 31-ط-س 817شناسه  شمارة

 اطالعات حساب بانکی کادر اجرایی کاربرگ

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

ف
ردی

 

 شماره عابر بانک تتفج همراه سمت خانوادگینام و نام

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

 

 تکمیل کاربرگمسئول  نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
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 31-ط-س 811شناسه  شمارة

 گزارش مدیر مسابقات کاربرگ

 نماید.مسابقات تکمیل می مدیر این کاربرگ را*

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

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

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

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

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

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

 محل برگزاری:

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

 

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

 

 برگزارکننده:

  نوردی و دعودهای ورزشی:فدراسیون کوه

 ............................................................................................ نوردی و دعودهای ورزشی استان:وههیئت ک

 ............................................................................................ باشگاه:

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

 

 کنندگانوضعیت شرکت

 میانگیج سنی سج بیشینه سج کمینه کنندگانشرکتکل تعداد 

    

 4از  1صفحه 



 های ورزشی نوردی و صعودفدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 811شناسه  شمارة

 مسابقات گزارش مدیر کاربرگ

 مشخصات کادر اجرایی

 ییمه ورزشی رشته داوری/طراحیدرجة  سمت خانوادگینام و نام ردیف
 مسابقات کادر اجراییوضعیت 

رعایت ایمنی  -وقت شناسی –)مدیریت 
 آمادگی جسمی و عتمی و فنی و ...( –

 مالحظات تتفجِ تماس

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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

 4از  2صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 811شناسه  شمارة

 مسابقات گزارش مدیر کاربرگ
 زمانبندی گزارش روزانه مسابقات

06:00از پیش   

ا  06:00
08:00 

 

ا  8:000
10:00 

 

ا  10:00
12:00 

 

ا  12:00
11:00 

 

ا  11:00
16:00 

 

ا  16:00
18:00 

 

ا  18:00
20:00 

 

ا  20:00
22:00 

 

ا  22:00
21:00 

 

06:00از پیش   

ا  06:00
08:00 

 

ا  08:00
10:00 

 

ا  10:00
12:00 

 

ا  18:00
20:00 

 

ا  20:00
22:00 

 

ا  22:00
21:00 

 

  

  

  

  

  

 .شود و تکمیل ر دورت نیاز از دفحه فوق تکثیرد* 

 4از  3صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 811شناسه  شمارة

 مدیریت مسابقاتگزارش  کاربرگ
 ها:/ باشگاهاسامی استانها و تیم های شرکت کننده

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

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

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

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

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

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

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

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

 شرح حوادث و اتفاقات:

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

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

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

 مالی دوره صورت وضعیت

 محل تامیج اعتبار:

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

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

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

 شرح هزینه ها: 

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

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

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

 توضیحات مورد نیاز درباره دورت وضعیت مالی: 

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

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

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

 مدیر مسابقه ، تاریخ و امضاءنام خانوادگی ،نام

 4از  4صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 813شناسه  شمارة

 گزارش سرطراح مسابقاتکاربرگ 
 

 میزبان گرایش مکان زمان رده سنی مسابقه عنوان

      

 

 برگزاری -8

 نظر شما راجع به همکاری برگزارکننده عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 امکانات محل برگزارینظر شما راجع به  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 عوامل اجرایینظر شما راجع به  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 آیا لوازم و تاهیزات کافی بود؟  خیر                             بتی 

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

 
 نقاط قوت و ضعف -2

 نقاط قوت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نقاط ضعف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 3از  1صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 813شناسه  شمارة

 کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات
 
 دوره طراحانوضعیت  -5 

ف
ردی

 

نام و  نام
 خانوادگی

 مهارت یریپذ تیمسئول لوازم انفرادی
 طراحیدر

 آمادگی
 سنگنوردی

 توانایی
 عتمی ا فنی

 بینیپیش
 یمنیموارد ا

 همکاری
 گروهی

ف
ضعی

ب 
خو

ط 
وس

مت
ی 

عال
ف 

ضعی
ب 

خو
ط 

وس
مت

ی 
عال

ف 
ضعی

ب 
خو

ط 
وس

مت
ی 

عال
ف 

ضعی
ب 

خو
ط 

وس
مت

ی 
عال

ف 
ضعی

ب 
خو

ط 
وس

مت
ی 

عال
ف 

ضعی
ب 

خو
ط 

وس
مت

ی 
عال

ف 
ضعی

ب 
خو

ط 
وس

مت
ی 

عال
 

1                              

2                              

3                              

1                              

1                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

 نمره( 100)یع = عال                   نمره( 71خ = خوب)                   نمره( 10م = متوسط)               نمره( 21)فیض = ضع
 

 :بندی و گزارش مختصر روزانهزمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * در دورت نیاز از دفحه فوق تکثیر شود.

 3از  2صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 813شناسه  شمارة

 کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات
 :( رهایمس یها ، درجه سختری)نوع مسابقه ، مراحل مسابقه ، تعداد مس یگزارش کامل طراح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح حوادث و اتفاقات

 

 

 

 :نقطه نظرات و پیشنهادات

 

 

 

 
 
 

 ریخ و امضاء سرطراحنام، نام خانوادگی، تا                                                                       

  

 3از  3صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 881شناسه  شمارة

 کاربرگ گزارش رئیس هیئت داوری مسابقات
 

 میزبان گرایش مکان زمان رده سنی مسابقه عنوان

      

 

 مرحله
زمانی که طراحان، مسیر را 

 تحویل دادند
 درجة سختی مسیر زمان پایان مسابقه زمان شروع مسابقه

     

     

     

     

     

     
 

 برگزاری -8

 همکاری برگزارکننده عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 امکانات محل برگزاری عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 وامل اجراییعشما نسبت به امکانات و امتیازدهی  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

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

 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 ضروریپیوست -9
 موضوع ردیف موضوع ردیف

 جدول زمان بندی 2 و مدارک ثبت نام و پذیرش تایید شده جلیست نتای 1

 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

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 888شناسه  شمارة

 کاربرگ اعالم اعتراضات به مسابقه
 گرایش: عنوان مسابقه:

 تاریخ و ساعت: 

 :مرحته/ 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. 

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء

 
 نظر رئیس هیئت داوری:

 

 

 

 

 

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

 
 
 

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء هیئت داوری



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 882شناسه  شمارة

 کاربرگ اقدام انضباطی در مسابقه
 

 عنوان مسابقه:
 ریخ و ساعتتا

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

 شهرستان/ نام و نام خانوادگی/ سمت(

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

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

 تودیف مختصر اتفاقات
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 

 بر طبق قوانیج موارد انضباطی رو به روعمل شده است.
 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

  
 
 

 راضاعت پذیرفته شد رد شده
 توضیح تصمیم اتخاذ شده توسط مسئول رسیدگی به اعتراض

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 داوریرئیس هیئت  نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 889شناسه  شمارة

 امتیاز مسیرکاربرگ 
 برگزار کننده: .....................................   زمان برگزاری: .......................    .......................  محل برگزاری:  عنوان مسابقه: ....................... 

 ................. نام و نام خانوادگی ورزشکار: .............................................. شماره ورزشکار: ................. زمان شروع مسابقه:
 ............... شماره ورزشکار: ................. زمان خاتمه مسابقه: .................نام و نام خانوادگی ورزشکار: ...............................

 مرحته مسابقه: ...............................

 .....................................................شود: ...................................................................................خطاهایی که منار به حذف از مسابقه می
 شود: .......................................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از یک مسیر مسابقه می

 سیر: .........................................نام و نام خانوادگی و امضاء داور م

 

 .................................................شود: .......................................................................................خطاهایی که منار به حذف از مسابقه می
 شود: .......................................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از یک مسیر مسابقه می

 ......................................... نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر:

 

 .............................................شود: ...........................................................................................خطاهایی که منار به حذف از مسابقه می
 شود: .......................................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از یک مسیر مسابقه می

 ......................................نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر: ...

 

 .........................................شود: ...............................................................................................خطاهایی که منار به حذف از مسابقه می
 شود: .......................................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از یک مسیر مسابقه می

 ..................................نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر: .......

 

 .....................................شود: ...................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از مسابقه می
 شود: .......................................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از یک مسیر مسابقه می

 ..............................نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر: ...........

 

 .........................................شود: ...............................................................................................خطاهایی که منار به حذف از مسابقه می
 شود: .......................................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از یک مسیر مسابقه می

 ..................................نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر: .......

 

 .....................................شود: ...................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از مسابقه می
 شود: .......................................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از یک مسیر مسابقه می

 ..............................نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر: ...........

 

 .....................................شود: ...................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از مسابقه می
 شود: .......................................................................................................................خطاهایی که منار به حذف از یک مسیر مسابقه می

 ..............................نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر: ...........



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 884شناسه  شمارة

 امتیاز تمامی مسیرهانتایج و کاربرگ 
 ...................................برگزار کننده: ..................   .................... ..........زمان برگزاری: ...    ................. .................. محل برگزاری: .......... ....................................................: .............عنوان مسابقه

 امتیازاتجمع  84مسیر 89مسیر 82مسیر 88مسیر 81مسیر 3مسیر 1مسیر 7مسیر 6مسیر 5مسیر 4مسیر 9مسیر 2مسیر 8مسیر ازعزامی ا شماره ونام خانوادگینام  رتبه

 
                  

  

                   

  

                   

  

                   

  

                   

  

                   

  

                   

  

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء
  ناظر                                                      رئیس هیئت داوری                                             داور رده بند 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
 

41 

 31-ط-س 885شناسه  شمارة

 نتایج تیمیکاربرگ 
 برگزار کننده: .....................................   زمان برگزاری: .......................    .......................  محل برگزاری:  ........... عنوان مسابقه: ............

 امتیازات اعزامی شماره نام و نام خانوادگی ردیف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء
 ناظر                                                      وری رئیس هیئت دا                                            داور رده بند 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 31-ط-س 886شناسه  شمارة

 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 نام و نام خانوادگی سرطراح

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

 

 محل برگزاری:

 نطقه: ..............................................استان: ............................... شهرستان: .................................... شهر: ................................. م

 

 

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

 

 برگزارکننده:

  نوردی و دعودهای ورزشی:فدراسیون کوه

 ............................................................................................ نوردی و دعودهای ورزشی استان:هیئت کوه

 ............................................................................................ :باشگاه

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

 

 3از  1صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 کاربرگ گزارش ناظر مسابقات
 

 

 تیم برگزاری -۱

 اید؟ی فنی شرکت کردهی مسئولین قبل از جلسهآیا شما در جلسه خیر                             بلی 

 اند؟ی مسئولین در این جلسه شرکت کردهآیا همه خیر                             بلی 

عالی          خوب             متوسط          ضعیف 
 

 (IFSCداورشما نسبت به کار مسئولین)اعم ازناظر، سرطراح، رئیس هیئت داوری وامتیازدهی

 

 

 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 وراشراف دا عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 از پوشش یکسانی برخوردار بودند؟ داوریآیا تیم  خیر                             بلی 

 

 

 تیم طراحی -۳

 اید(واردی که شما متوجه آن شدهاشراف سرطراح نسبت به قوانین )در م 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؟ لی عا            خوب             متوسط             ضعیف 

 هاکارایی مسیر عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 

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

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

 امتیازدهی شما نسبت به فعالیت تیم طراحی  عالی             خوب             متوسط             ضعیف 

 دند؟آیا تیم طراحی از پوشش یکسانی برخوردار بو 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

 وردی در طبیعتبرگزاری مسابقات سنگن شیوه نامه                                    کارگروه مسابقات و لیگ 
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 کاربرگ گزارش ناظر مسابقات
 

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

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

  .............................................................................................................................................................................شرح تختفات: 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 پیوست های ضروری
 موضوع ردیف موضوع ردیف

 91ل-م 117 کاربرگ تقاضای ددور احکام قهرمانی 2 91ل -م 118 کاربرگ خالده اطالعات مسابقه 1

 
 

نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء ناظر

 3از  3صفحه 



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه     

 برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت شیوه نامه                                                                                 کارگروه مسابقات و لیگ      
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 کاربرگ تقاضای صدور احکام قهرمانی
 سالج: :شهرستان استان: عنوان مسابقه:

English English English English 
 م کاربرگ:زمان تنظی 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 

1 

فارسی
 

    /    /      

En
glish

 

    /    /      

2 

فارسی
 

  

 

 /    / 

     En
glish

 

   /    / 

3 

فارسی
 

  

 

 /    / 

     

En
glish

 

   /    / 

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

 ، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء ناظرنام



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه     
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 خالصه اطالعات مسابقات
 ماری میزبان سالج شهرستان استان زمان رده سنی عنوان مسابقه

        

تعداد ورزشکاران  گرایش تعداد استان
 حاضر

 ناظر سرطراح داور رده بند رئیس هیئت داوری مدیر مسابقه

        

 

اول تا  نفرات
 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



 ورزشی نوردی و صعودهای فدراسیون کوه

 برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی  شیوه نامه                                                             کارگروه مسابقات و لیگ 
 

 

 

 توانند نظرهای خویش را به نشانی:  تمامی عزیزان می

dabir.msfi@gmail.com 

 ارسال نمایند. مسابقات و لیگکمیته برای 

دست تمامی عزیزانی را که  لیگکمیته مسابقات و 

منظور ارتقای نهادهای خود را به نظرها و پیشنقطه

؛ نمایندنامه، ارسال میسطح دانش و اصالح این شیوه

 فشارد.به گرمی می

 

 

 موفق باشید

 8931مهر 

mailto:dabir.msfi@gmail.com

