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 ی جشنواره صعودهای برتر سال  بیانیه  ۱۴۰۰پایانی نهمی 

ی باال رفته، و شاهد اجرای برنامهدر سالهای اخی  سطح فنی و کیفی دیواره هانی نوردی و صعودهای آلپاین در دنیا، به شکل چشمگی 

ی در دنیای کوهنوردی هستیم. فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی بسیار جذاب و هیجان با هدف افزایش سطح فنی و کیفی انگی 

های کوهنوردی در کشور، همه ساله با برگزاری جشنواره صعودهای برتر، با این نگاه که بتوان سطح کوهنوردی کشور را به برنامه

نوردی در نوردی و کوههای بسیاری در دیوارهنماید. اگر چه همه ساله برنامهاستانداردهای باالی جهانی آن نزدیک کنیم، اقدام یم

ی توجه به موارد شود، که شایسته تقدیر یمکشور اجرا یم باشند، با این حال اما با استانداردهای جهانی آن فاصله زیادی داریم. همچنی 

 :بسیار مهیم از جمله

 قیدق یز یر برنامه 

  اطالعات الزم یگردآور 

 ی استفاده از تجه  استاندارد و متناسب با صعود اتی 

 استاندارد یهاس آموزشبرنامه بر اسا یاجرا 

 برنامه یدر اجرا منی یتوجه به ا 

 درست برنامه یو مستندساز  ثبت گزارش 

  و  ... 

 .به آن مبذول گردد توجه کافی  میدوار یاست که ام تیحائز اهم ار یبس

ی داوران نهم ئتیه از  یار یبس نکهیو با توجه به ا ون،یبه فدراس ارسایل یهابرنامه پس از بررش ۱۴۰۰برتر سال  یجشنواره صعودها ی 

سبک  نیجامع ا فیموضوع، تعر  دارند، با بررش آلن   یو صعودها لیاستا نیها به سبک آلپابرنامه یتالش در اجرا ز یهمنوردان عز 

وع ن نی. باشد که در اصالح نگاه به اد ینمایم میتقد وستیارائه شده است، به پ یکوهنورد  جهانی  ونیسصعود را که توسط فدرا

 . میخود بردار  یدر جهت ارتقاء سطح کوهنورد صعود، گایم

ی جشنواره صعودهای برتر، بسیار با ارزش، هیجانبدون شک تمایم صعودها و گزارش ، جذاب، جسورانه و های ارسایل به نهمی  ی انگی 
 . دارد نانی باالی همنوردان عزیز فرسا بوده و نشان از تواطاقت

ی  های جشنواره صعودهای برتر، در انتخاب صعودی متفاوت که مبتنی بر نگاه نو و متمایز از فعالیت با این حال هیئت داوران نهمی 
 داند. صعودهای زیر را شایسته تقدیر یم ،نوردی و کوهنوردیصورت گرفته تا کنون باشد، به اجماع نرسیده، اما در زمینه دیواره

 

 شود. ه علم کوه، صعود برتر سال انتخاب یمنوردی، صعود مسی  هاری رست، در دیوار در بخش دیواره 

 الراس فریع دنا شایسته تقدیر تشخیص داده شد. در بخش کوهنوردی: صعود و پیمایش خط 
  

 ای نزدیک باشد. العاده در آیندهها نویدبخش صعودهانی جذاب و خارقباشد که اجرای این برنامه

 

ی جشنواره صعودهای برتر                                                                                                       هیئت داوران نهمی 

 ۱۴۰۱  آذر ماه                                                                                                                          
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 پیوست 

 صعود آلپاین چیست؟ 

 UIAAردهای صعود آلپاین استایل، تعریف شده توسط استاندا

. کمیر از شش کوهنورد 

. کمیر از دو حلقه طناب برای هر تیم 

. های دیگر(گذاری )یا استفاده از طناب ثابت تیمعدم ثابت 

. عدم شناسانی قبیل 

. پا  عدم استفاده از کمک حامیان دیگر، از جمله باربر و شی

.  ن مکمل ی   یا کمیکعدم استفاده از اکسی 

 ارزش  صعود آلپاین چیست؟ 

، خالقیت، دوست  داری محیط زیست،  کم هزینه، سبکبار و شی    ع بودن است. این صعود بازتاب و انعکاس دهنده آزادی، ماجرا جونی

  :مالحظات مربوط به منطقه صعود 

انتخاب منطقه، بسته به توانانی اعضاء . 

 . تعداد اعضاء 

 .  کت کنندگان وی اراده یا تصمیم جدی، توانانی صعود(. توانانی شی ، نی 
ییک و جسمانی ی  )توانانی فی 

ایط دیواره (. . بررش شی ، و برفی ، یخی
ی

 دیواره های سنیک
ی

 ها )تجزیه و تحلیل ویژگ

 ات دما و  خورشید نور  . بررش تغیی 

فصل مناسب . 

های دوم و سوم(. 7  . تحقیق در مورد توپو گرافی منطقه )پیش بررش مسی 

 دالیل عدم تمایل به صعود آلپاین چیست؟ 

. عدم اطمینان یا تردید در مورد مسی  بازگشت 

. انرژی جسمانی باالی مورد نیاز 

.  ین مقداِر غذا  وزن بار(.  برای کاهش مقدار کِم غذا )حمل کمیر

. (. باشدبینی )هوای خوب برای همیشه پایدار نیمهوای غی  قابل پیش 

. ات ی ین تجهی 
 کمیر

.  احِت ناراحت  اسیر

 کمبود تجربیات  .7

. صعود آلپاین 
ی

 گوناگونی و پیچیدگ

 ؟صعود و فرود ایمن 

. ایمنی = شعت 

.  .)ارزیانی در مورد اهمیت ایمنی )وزن دشمن شعت است 

.  .شعِت صعود باال، اما بدون عجله 

.  تمام صعود استقله نییم از . 

.  آید، اما ) کاهش توانانی ذهنی برای هر کس پیش یمتشخیص اینکه، چه زمانی فرود و حرکت به سمت قله نیاز است

ی یما  باشد(. ین ییک از جذابیتهای صعود نی 

.  ایقه کردن یا عدم استقاده از ابزار نیست. فرود و خروج بخشی از صعود فرود و خروج از منطقه نیازی به مضبرای

 . د ناست و ابزارها باید برای صعود استفاده شو 

 . وانانی صعود کنندگانها  بسته به تانتخاب کوه .7
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What is Alpine Climbing? 

The standard of alpine style climbing defined by the UIAA 

1. Less than 6 climbers 

2. Less than 2 ropes per team 

3. No use of fixed rope (no use of other team’s fixed rope) 

4. No prior reconnaissance 

5. No help from other supporters such as porters and sherpas 

6. No carrying or use of supplemental oxygen 

 

What is the value of alpine? 

It reflects ‘Liberty, Adventure, Creativity, Environmental-friendly, Low costs, Lightweight and Outspeed’. 

 

Consideration in selecting climbing area 

1. Choosing a place depending on member’s ability 

2. The numbers of members 

3. Ability of members (Physical strength, willpower, and climbing ability) 

4. Verifying the condition of walls (Analyze the feature of rock, ice and snow walls.) 

5. Verifying changes on temperature and sunshine 

6. Proper season 

7. Investigation on Topography (Precheck the 2nd and 3rd routes.) 

 

What are the reasons of reluctance to alpine climbing? 

1. Uncertainty of descent route 

2. High output of physical energy required 

3. Small amount of food (Carry minimum amount of food to reduce weight) 

4. Unpredictable weather (Good weather does not continue all the time.) 

5. Minimum equipment 

6. Uncomfortable bed 

7. Lack of experiences 

8. Diversity and complexity of alpine climbing 

 

Safe Ascent and Descent? 

1. Safety = Speed 

2. Judgement of importance for safely (Weight is enemy to speed) 

3. Fast climbing speed but no rush 

4. Summit is a half of the whole climbing 
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5. Discernment to know when descent and forwarding to summit is needed 

6. No need to begrudge gears for descent and evacuation. Descent and evacuation is a part of 

climbing and gears must be used for climbing. 

7. Selecting mountains depending on climber’s ability. 
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