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 اول دفتر 
 

رفت و نوآوری شده  انسان از بدو خلقت همواره کنجکاو و جستجوگر بوده و این کنجکاوی منجر به پیش             

منوط بـه رعایـت ن ـم و ان بـاط      د ، کاران کشورمان در تمامی ابعا رفت کمّی و کیفی ورزش حضور و پیش. است

 .باشد ی مفرّح و مهیج می یالتی این رشتهچنین رعایت اصول فنّی و تشک اداری و اجتماعی و هم

هـای   نیـرو  دست از تالش و کوشش برنداشته و با به کارگیری تمامی دارد تا ، ما را برآن می نگاه به آینده             

ن یری که  ، در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کم کوشند ای که در سطح کشور برای اعتالی نام ایران می بالقوّه

 .، فعّالیت خود را دوچندان نماییم یان جوانان این مرز و بوم وجود دارددر م

چـه کـه    امّا آن. نماید  های مختلف زندگی بروز می رقابت در ضمیر انسان نهفته است و همواره در عرصه             

سان رقابت را بدون ضوابط جا که ان آن. مدار در آن است  مداری و انسان نماید ، قانون رقابت را سالم و سازنده می

. مند نخواهد بـود  کرد خود رضایت یده و دیگر از عملو مقرّرات در زندگی خود اعمال نماید ، دچار بخل و حسد گرد

همین خصلت و توحّه . های کوه نوردی ، وجود رقابت در ذات آن است  وجه تمایز صعودهای ورزشی با دیگر رشته

مند انرژی جوانانی که بـه ایـن    نمودن این رقابت ذاتی و هدایت من ّم و سازمان مند مند نمودن و قانون به سامانه

از پـیش   را بـیش   چنـین  هایی ایـن  نامه ناپذیری است که لزوم تدوین شیوه آورند ، از اصول خدشه رشته روی می

 .سازد نمایان می

ی برگزاری مسابقات دوی کوهسـتان  ا ه نامه شیوه ششمویرایش  ای را که پیش رو دارید شامل مجموعه             

ـ بوده و حاصل تالش جمعی بسـیاری از ه  قهرمانی و همگانی (اسکای رانینگ)  هـای  اران گرامـی در کـارگروه  مک

در طـی  جمهوری اسـالمی ایـران   نوردی و صعودهای ورزشی  فدراسیون کوه ، صعودهای ورزشیمسابقات و لیگ

ر گروه مسابقات و لیگ این فدراسیون با نگرش به قوانین بین المللـی  کا . باشد می ها تاریخ فعّالیت این کارگروه

، بر آن است تا مسـابقات دوی کوهسـتان را منطبـر بـر      ISFدوی کوهستان تن یمی از سوی فدراسیون جهانی 

ایات در پرتو عناست  امید .  به صورت مطلوب و ایمن برگزار نماید . . . شرایط فرهنگی ، بومی ، اجتماعی ، فنی و 

، شاهد کسب  سوزان این رشته ربط و تالش تمامی دل مسئوالن ذی ی تمامی جانبه حمایت همه حضرت باریتعالی و

 . . .شاءا ان.  افتخارات بزرگ در سطح آسیا و جهان باشیم

 تهران

 7931 شهریور

 مهدی داورپور
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 اهداف و خط مشی 

 همقدم

، توسعه  اشاعه، ترویج ،  بیشترین تالش فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی اطالع رسانیهای اخیر در سال                 

، وقف ایجاد طراحی برنامه هایی شده است که  در این راه بیشترین تالش . بوده است ورزش نو ظهور دوی کوهستانهمه جانبه 

 . بهترین شکل استفاده نمایدبتواند از پتانسیل موجود به 

ظر داشته است که در صورت تحقق   مسابقات دوی کوهستان با چشم اندازی وسیع ، اهداف متعددی را مدنبرگزاری                

 ...(اءان شا. )ها مسیر مناسبی را برای انجام فعالیت های آتی ایجاد خواهد کرد آن
 

 اهداف و خط مشی

  قات دوی کوهستاناشاعه فرهنگ مسابترویج و. 

 اندن مراحل آموزشی و اوقات فراغتایجاد محرکی قوی و موثر در یادگیری و گذر. 

 نه از امکانات ، لوازم و تجهیزاتاستفاده بهی. 

 زنده مبتنی بر توسعه پایدار ورزشترویج فرهنگ رقابت جوانمردانه ، سالم و سا. 

 حاد جامعه بویژه جوانانری در آتالش درجهت ایجاد روحیه مشارکت و مسئولیت پذی. 

 ان در جهت فراگیری مهارت و تجربهتشوی  آحاد جامعه به ورزش دوی کوهستان و ترغیب آن. 

 ها دهای جوان و سمت و سو دادن به آنشناساندن استعدا. 

   شناساندن ابعاد مختلف ورزش مذکورایجاد انگیزه ، شور و عالقه مندی از طری. 

 جذاب و مهیجن یک ورزش سرگرم کننده مفرح کوهستان به عنوا شناساندن دوی ،. 

 هدایت و کنترل انرژی. 

 ایجاد فرصت های شغلی مناسب. 

 ی عالقمندان نسبت به دوی کوهستانهای عموم ارتقاء آگاهی. 

 تانداردهای مسابقات در جامعه هدفتمرکز بر استقرار و نهادینه شدن اس. 

 هنگی ، انسجام و برنامه ریزیابقات مبتنی بر اصل هماتمرکز بر سیاست گذاری و الگوی یکپارچه مدیریت مس. 

 ا مراکز علمی، ملی و بین المللیتعامل موثر ب. 

 بهبود مدیریت منابع و مصارف. 

  زیر ساخت ها و تجهیزات مسابقاتبهینه سازی فضا ،. 

 توجه بر باورهای دینی و ملی. 

  محیط زیستتوجه براصول و مبانی. 

 تبعیت از قوانین جاری کشور. 
 

******************** 
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 ، حقوقی و انضباطی اخالقیاصول و مبانی فرهنگی ، 
 

 . حقوقی و انضباطی زیر می باشند ، اخالقی ، ملزم به رعایت اصول و مبانی فرهنگی دوی کوهستانتمامی کادر مسابقات 

 . شیوه نامه های مرتبط با فعالیت های ورزشیوانین و مقررات و آئین نامه ها و قاعتقاد والتزام به قوانین جاری کشور به ویژه  -1

 . دارا بودن حسن خل  و شهرت توام با تواضع و متانت و بردباری -2

شتن داری در یرعایت عدالت و انصاف در تمامی ابعاد و زمینه ها از جمله عدالت در گفتار و سایر ابعاد فرهنگی و اجتماعی و خو -3
 . هر گونه حب و بغض و اعمال سالی  شخصی کلیه امور و مسئولیت های محوله و بدور از

 . رعایت نظم و انتظام در امور محوله و اعتقاد به اصل مهم مسئولیت پذیری -4

 . حفظ  امانت و رازداری و پایبندی به اصول مسلم کرامت واالی انسانی -5

سمی و روحی و عدم خقرو   حضور موثر منظم در محدوده و زمان اجرای مسئولیت مبنی بر حداکثر آمادگی علمی و عملی و ج -6
 . از محدود مذکور تا انقضاء زمان مقرر

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

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

 . مسئولیت و انجام وظیفه فقط بنا به دعوت یا ابالغ رسمی و معتبر حضور در محل اجرای -1

 . تشریک مساعی و تقسیم کار و هماهنگی الزم و مستمر با کلیه مسئولین ذیربط و سایر همکاران -12

 گیری الفاظ سخیف و نسنجیده آنچه زیبنده یک انسان وارسته و یقک ترام و اجتناب از تمسخر و به کاررعایت ادب و حفظ اح -11
کادر  ، سرپرست ، مربی ، تماشاچیان ، برای تمامی دست اندر کاران و عوامل ورزشی اعم از ورزشکار ، ایرانی معتقد نمی باشد

 ...و مدیر مسابقات ،ناظر ، خدمات و پشتیبانی ، کادر طراحی ، داوری

بقه احتقرام  بقه     ءاجرای برنامه بقا اتکقا  آگاهی و آشنایی کادر اجرائی از موقعیت زمانی و مکانی و اشراف کامل در مورد زمان  -12
 .آئینی و قومی ،ملی ،ها و باورهای مذهبی سنت

 .ده مناسب و بهینه از لوازم و تجهیزات استاندارد بدور از هر گونه افراط و تفریط و اسرافااستف -13

هقر گونقه اهمقال و    دقت و تاکید بر اجرای حرکات ورزشی متعارف و معقول منطب  با فعالیت هقای ورزشقی رایقج فقارغ از      -14
 . مباالتی متکی بر رعایت احتیاط آنچنان که شایسته رفتار انسانی آینده نگر و معقول می باشد بی

 . فراگیری و افزایش فنون ارتباط جمعی و گروهی و بهره مندی از اصول و روابط صحیح و مناسب با تمامی عوامل ورزشی -15

 ، ئیقات از ورزشقکاران  و کسب اطالع از چگونگی کیفیت و جزستعالم پرهیز از دخالت و پرسش های غیر ضروری باالخص ا -16
 . گران حین اجرای مسئولیتن و سرپرستان و احیاناً تماشامربیا

در . . . عوامل اجرائی میزبان و  ، تیم ها ، سرپرستان ، مربیان ، تنبیه ورزشکاران ، تبلیغ ، حمایت ، تشوی  ، عدم جانب داری -17
  . رائیمسابقات توسط ارکان اج

و  ، نقاظرین  سرپرسقتان  ، مربیقان  ، شش مناسب برای ورزشقکاران پواستفاده از فرهنگی عرفی و  ،رعایت شئونات اسالمی   -18
 . الزامی است دوی کوهستانتمامی عوامل اجرائی و دست اندرکاران مسابقات 

 

******************** 
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 (اسکای رانینگ)دوی کوهستان کلیات برگزاری مسابقات 
یت تمامی قوانین جاری کشور برای همه عوامل و دست اندرکاران در تمامی رده هقا و سقطوح برگقزاری مسقابقات دوی کوهسقتان       رعا -1

 .الزامی است

شقرکت کننقدگان در مسقابقه و عوامقل اجرایقی      برای تمقامی   ، گواهی صحت سالمت از پزشک  همراه داشتن بیمه ورزشی سال جاری -2
 .ذیربط الزامی است

در غالقب   ی ایقران اسالمجمهوری  و صعودهای ورزشی مطاب  تقویم ورزشی فدراسیون کوه نوردی ساله و  همه وی کوهستاند مسابقات -3
 . گردد در کشور برگزار می... مسابقات قهرمانی کشور ، جام فجر ، مسابقات مناسبتی ، آزاد و 

 .نماید  میهای کشور ارسال  استان تمامیبه  تصویبپس از  تدوین و مسابقات و لیگ ، کارگروهسال  هردر  را یم مسابقاتتقو -4

اعقالم   یقا در پقی  اسقت  فدراسقیون  برعهدة  ، یبرگزاریاست فدراسیون و نیز شرایط مورد نیاز س ،یزبانی مسابقات با توجه به نوع مسابقهم -5
 .شود واگذار میمتقاضی  نهادبه  ،از بررسی پس ،ها ، نهادها و سازمانها درخواست استان

غیر از فدراسیون باشد ، نهاد متقاضی می بایست تا نسبت به اخذ تمامی مجوّزهای مقورد نیقاز اققدام     که برگزارکننده نهادی به درصورتی -6
 .عمل آورد  مقتضی به

، نقاظرین ،  ی ورزشکاران، مربیان، سرپرستاناستفاده از پوشش مناسب در تمامی مسابقات برافرهنگی عرفی و  ،رعایت شئونات اسالمی  -7
 .حان ، داوران و همه عوامل برگزاری الزامی است طرا

 .برعهدة میزبان است... ( ب بنر و صدا و سیما ، نص) اداری ، انتظامی و تبلیغاتی امدادی ، تدارکات ، پشتیبانی ، پزشکی ،  های هماهنگی -8

در مسقابقه انجقام    ، یونفدراسق یید أاز ت پسمطاب  با آخرین نتیجه بازآموزی شامل داوران و طراحان مسیر برگزاری مسابقه فنی  عوامل -1
 .نمایند وظیفه می

 .نماید می اعالمهای مربوطه  بخشنامهفدراسیون طی  راثبت نام در مسابقات  ةنحو -12

 .استمربوطه موجود  دستورالعمل های مطاب  مزدها ، میزان دستمالی و  قوانین -11

 .گیرد  ای مربوطه اقدامات مقتضی صورت می  نامه ود دارد مطاب  با شیوهوجانضباطی  کارگروهبه  ای که نیاز به ارجاع مسئله یموارد در -12

 .کنندة قوانین جاری کشور باشد  کنندگان و تمامی عوامل اجرایی در همه مسابقات نباید نقض شرکتو ظاهر پوشاک و پوشش  -13

تانداردها و مجموعقه مققرارات فدراسقیون کقوه     کنندگان مالی در هنگام برگزاری مسابقات ، باید از هر نظر منطب  با اسق  تبلیغات حمایت -14
این موارد تمامی جزئیات تبلیغ شامل نقوع مقواد مصقرفی ، فناقاوری مقورد      . نوردی و صعودهای ورزشی و وزارت ورزش و جوانان باشد 

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

 .ست اندرکاران مسابقات الزامی استمحیط توسط تمامی عوامل برگزاری و درعایت بهداشت فردی و  -15

 .اندرکاران مسابقات الزامی است مستندات ، لوازم و تجهیزات توسط تمامی دستشامل حفظ و نگهداری تمام اموال  -16

 .رقابت کنندگان ، مربیان و سرپرستان تیم ها نمی توانند از کادر رسمی مسابقه باشند  -17

 .اطالع مسابقه دهندگان خواهد رسید، فنی به لسهمل و قوانین ویژه مسابقه قبل از مسابقه در ججزئیات کا -18

ه ای هر مسابقه تابع شرایط خاص خود می باشد که توسط فدراسیون در بخقش نامق  مسابقات در دو بخش قهرمانی و همگانی برگزار و  -11
 .گردد مجزا اعالم و اعمال می

 .گردد های رسمی اعالم می نامه عاقباً در بخشبینی نشده مت تمامی موارد پیش -22

 .فصل الخطاب تمامی موارد پیش بینی نشده تخصصی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی و عمومی قوانین جاری کشور است  -21

******************** 
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 سازماندهی        
نوردی و صعودهای ورزشی در سطح استان ، زیر نظر هیئت فدراسیون کوهانجام کلیۀ مسابقات رسمی در سطح کشوری و سراسری ، زیر نظر ( 1

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

 .ایران می باشد . ا . منوط به اخذ مجوز از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی    فقطمختلف  سطوحانجام مسابقات در ( 2

 .رگزار گرددب تواند به صورت انفرادی، تیمیت میمسابقا( 1-2

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

 .نفر مسابقه دهنده می باشد 3هر تیم حداقل : تعداد شرکت کنندگان در مسابقات تیمی( 4

 .سرپرست اعالم نماید ط یک نفر را به عنوان مربی و یاهر تیم مجاز است تا در صورت نیاز فق( 1-4

روز قبل از برگزاری مسابقه  22کلیه ملزومات، شرایط شرکت و حضور، همچنین مدارک مورد نیاز شرکت کنندگان باید حداکثر تا ( 2-4
 .ی به متقاضی برگزاری اعالم گرددبه صورت کتب

روز پس از پایان مسابقه ستاد برگزاری  22را حداکثر تا ...( ایاب و ذهاب وعوامل اجرایی و زحمه ، پذیرایی، ح  الاسکانشامل )کلیه هزینه ها ( 5
 .نمایدبه مجریان اعالم و پرداخت می

مسابقه سرطراح و ناظر مدیر مسابقه ( رئیس جلسه)رئیس هیئت داوری ا شرکت ب (جلسه توجیهی) فنی قبل از شروع مسابقه باید جلسه( 6
 : یان و سرپرستان برگزار گردد، مواردی که باید در این جلسه مطرح شود، عبارت است ازدهندگان، مرب

ها  مسابقه و معرفی عوامل اجرایی و تشریح زمانبندیچگونگی برگزاری بایست به ریاست رئیس هیئت داوری آغاز و پس از شرح  این جلسه می* 
داوری و پس ازپاسخگویی به  پس ازآن رئیس هیئت طراحی شده توضیح واز سرطراح دعوت نموده تا نسبت به تشریح مسیر و موارد 

 .رساند سؤاالت، جلسه رابه پایان می
نماید و توضیحات جانبی و خار  از مسائل فنی داوری و طراحی را  در مسابقاتی که برنامه افتتاحیه ندارد مدیر مسابقه در جلسه فنی شرکت می* 

 .گیرد برعهده می

 .ف مسابقهاهدااعالم ( 1-6

 .معرفی عوامل اجرایی( 2-6

 .ها تشریح زمانبندی( 3-6

 (.Fair Play)دعوت به برگزاری مسابقه جوانمردانه ( 4-6

 .مسائل داوری و شرح روش امتیازدهی توسط رئیس هیئت داوریتوصیف ( 5-6

وسط رئیس هیئت داوری توضیحات توصیف چگونگی اجرای مسابقه، موارد طراحی توسط سرطراح در صورت عدم حضور ایشان ت( 6-6
 .شود سرطراح ارائه می

 .دی های اردویی و معرفی مسئول آناعالم وضعیت اردو، زمان بن( 7-6

 .توجه دادن به امر بهداشت فردی و محیط( 8-6
 .نگهداری از اموال شخصی وعمومی( 1-6
 .پاسخ به سئواالت( 12-6
 .ای ملی و پرهیز از مسائل حاشیه فی وتوجه دادن به مسائل فرهنگی، شرعی، عر( 11-6

 :به شرح زیر است( رنامه افتتاحیهب)آغاز زمان رئوس برنامه های اجرایی در ( 7

 .قرائت آیاتی از قرآن( 1-7
 .پخش سرود جمهوری اسالمی ایران( 2-7

 .اعالم برنامه( 3-7

 ...سخنرانی یک یا دو نفر از مسئوالن ورزشی، اجتماعی یا ( 4-7
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 : به شرح زیر است( برنامه اختتامیه)پایان زمان امه های اجرایی در رئوس برن( 8

 .قرائت آیاتی از قرآن( 1-8

 .پخش سرود جمهوری اسالمی ایران( 2-8

 .اعالم برنامه( 3-8

 ...سخنرانی یک یا دو نفر از مسئوالن ورزشی، اجتماعی یا ( 4-8

 .اعطای جوایز( 5-8

 اعالم تشکر و پایان مراسم( 6-8

 : ان و یا نهاد برگزاریباهم آوردن موارد زیر توسط میزفر( 1

تدارکات و  تیم امداد و نجات،نفرات اداری، کارکنان ثبت نام، هدایت کنندگان مسابقات، تیم پزشکی، هماهنگی جهت حضور ( 1-1

  با شرح وظایف میزبان در این هماهنگی کامل اداری و اخذ مجوز رسمی از نهادها و سازمانهای ذیربط و مطابو  خبرگزاری پشتیبانی،

 .شیوه نامه

 (.آیدی کارت)سازماندهی به ورودی مسابقات، تهیه دفترچه های راهنما و کارت شناسایی ( 2-1

 .فراهم کردن امکانات پزشکی و آمبوالنس( 3-1

 .ها در طول مسیر تشکیل تیم امداد و نجات جهت استقرار آن( 1-3-1

 .ی ورزشکاران در صورت اعالم قبلیفراهم کردن محل اسکان برا( 4-1

فراهم کردن محل مناسب برای عموم تماشاگران و نیز وسایل حمل و نقل مقامات رسمی و خبرنگاران و ورزشکاران، عوامل ( 7-1

 .اجرایی از خوابگاه به محل برگزاری و بالعکس

 .نکنترل دوپینگ با هماهنگی فدراسیون پزشکی و یا هیات پزشکی ورزشی استا( 8-1

 . فراهم کردن امکانات سرویس بهداشتی( 1-1

این .  در تمامی زمان برگزاری مسابقه می بایست رعایت گرددبهداشت فردی و محیط : محیطی شامل مسائل زیسترعایت ( 12-1

 .باشدمطاب  با دستورالعمل کارگروه محیط زیست فدراسیون باید  مالحظات می

 .اهنگی فدراسیون انجام می گرددموارد پیش بینی نشده فقط با هم( 11-1
 

******************** 
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 مسابقات اجراییساختار 
 

و به منظور  صورت زیر  هبمسابقات دوی کوهستان  ی برگزاری ساختار کلا ، وری مناسب از امکانات و استفاده از زمان منظور بهره  هب          
 .االجرا است ان و همچنین در جهت باالبردن کیفیت، مدیریت و برنامه ریزی الزمها، استفاده بهینه از زم جلوگیری از تداخل مسئولیت

گردد باید مد نظر تمامی افراد حاضر در کادر قرار  داشتن هماهنگی و همکاری بین تمامی ارکان مسابقات که منجر به برگزاری بهتر می          
 .گیرد 

 
 

 ساختاراجرایی مسابقات

 مدیر مسابقات مسابقات

(سرپرست فنی ) ناظر فدراسیون   

 میزبان
 تدارکات ستادی و فنی ، ثبت نام و امور مالی

 پشتیبانی ، تدارکات وکادر پزشکی ، امداد و نجات

 ...روابط عمومی ، امور فرهنگی، تبلیغات و

 تیم طراحی

 تیم داوری

 (ورزشکاران)مسابقه دهندگان 

 ها سرپرست تیم

 تماشاگران
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 ر مسابقاتشرح وظایف مدی

 ها عریفت

دهی و هماهنگی در هر مسقابقه بنقابر حکقم مسقئول نهقاد برگقزاری        منظور اداره ، مدیریت ، سازمان به خصی است که ش :مدیر مسابقه 

 .باشد میهر مسابقه  و هماهنگی دهی سازمان ،رکن مدیریت  باالترین ، مسابقه مدیر، گردد مسابقه ، انتخاب می

 شرایط احراز مدیریّت

 .، در هنگام صدور حکم مدیریّت  ال تمامس 25سنا  دارا بودن حداقل -1

دوی کوهسقتان و آشقنایی بقا    چنین سقواب  برگقزاری مسقابقات     و هم گیری به موقع درایت کافی و توان تصمیم ،مدیریتی ۀداشتن تجرب -2

 .مباحث کوهنوردی، کوهپیمایی، داوری، طراحی و سواب  درخشان

 .جاری  سالورزشی  ۀبیمدارا بودن  -3

 . مسابقه تو داشتن نفوذ کالم به منظور افزایش کیفی ، خویشتن دار کاری و تعاون توانایی ایجاد روحی هم -4

 دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی  -5

 مدیر وظایف شرح

 .رعایت کامل قوانین جاری کشور  -1

 .شده استهای برگزاری مسابقه به آن اشاره  اشراف به وظایف مدیرمسابقه که در شیوه نامه -2

مسابقه و مراجع مرتبط با موضوع  ناظرو رئیس هیئت داوری و سرطراح ویژه   به ،با تمامی عوامل برگزاری مسابقهالزم وکافی هنگی اهم -3

 .منظور تسهیل در اجرای هرچه بهتر مسابقه  ، به 

 .مربوط به مسابقه  یری مکاتبات و انجام امور اداریگپی -4

 . مسابقهآغاز از  پیش ، دارک و تجهیز ضروریات مورد نیاز مسابقهتو اری ، برگزسازی مکان  تالش در آماده -5

 .پیوست در این شیوه نامه  طب  کاربرگ ، دقی  و مکتوب از مسابقه ، گزارش کامل ۀتهی -6

بقر  طبق   نم ، موققع و مناسقب    خاذ تصقمیم بقه  کنندگان و اتا نظرهای دیگر عوامل برگزاری و همچنین شرکت  بررسی پیشنهادها و نقطه -7

 .  ت موجودیشرایط و وضع

جمع آوری نموده و به ( ناظرفدراسیون ، رئیس هیئت داوری و سرطراح ) مدیر مسابقه موظف است تمامی کاربرگ ها را از کادر اجرایی   -8

 . به مسئول کارگروه مسابقات و لیگ تحویل نماید ( روز 5 حداکثر ظرف مدت)همراه گزارش خود 

******************** 



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 

  «اسکای رانینگ»دوی کوهستان و قوانین بین المللی دوی کوهستان   ملی اتشیوه نامه برگزاری مسابق

13 

 

 

 مسابقات (سرپرست فنّی) ناظرشرح وظایف 
  عریفت

گروه رحکم ناظر بنا بر پیشقنهاد مسقئول کقا   . است ، مسئول نظارت دقی  بر کیفیت و کمیت برگزاری مسابقه شخصی است که  ناظر: ناظر

 کاربردی یا هیئت استان مسابقات و لیگ فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی و تائید فدراسیون برای مسابقات رسمی سراسری و

 .گردد  صادر می( در مسابقات استانی)

 شرایط احراز نظارت

 .سال سن در زمان ابالغ حکم 32قلا حدا -1

 .کافی در زمینۀ موضوع مورد نظارت تجربۀ -2

 .ید و متنوّع در زمینۀ مورد نظارتدوره سابقۀ مف 3داشتن حداقل  -3

 .داشتن بیمۀ ورزشی سال جاری -4

 .های برگزاری مسابقات آشنایی با شیوه نامه -5

 .توانایی مدیریت و رهبری -6

 .و کوهنوردیمربیگری کوهپیمایی  3داوری دوی کوهستان یا درجه  3داشتن حداقل مدرک درجۀ  -7

 .دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی -8

 وظایف شرح

 .رعایت کامل قوانین جاری کشور -1

 .فنای آن ، نظارت داردفنای و غیر ناظر فردی مستقل از مسابقه بوده و بر همۀ امور  -2

 .نمایدمورد نظارت مسابقات تمامی قوانین حاکم بر برگزاری بایست بر ناظر می -3

 .را ندارد همچنین ح  دخالت در امور داوری و طراحی. یک از عوامل اجرایی مسابقه نیست  گویی به هیچ  ناظر موظاف به پاسخ -4

 .ت تمامی جوانب را بنماید بایست درخصوص وظایف محوّله کمال دقات و رعای ناظر می -5

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

و تبعات حاصل از اجرا یا  مورد اجرا بگذارد  شده از طرف ناظر را به  نظرات ارائه   بدیهی است که مدیر مسابقه مخیر است تا نقطه :7تبصرة 

 .نظرات ناظر ، مستقیماً متوجّه مدیر و عاملین خواهد بود   عدم اجرای نقطه

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

یه و به مدیر مسابقه تحویقل  های پیوست ، در پایان مسابقه ته ناظر موظاف است تا گزارش کامل نظارت بر مسابقه را طب  کاربرگ -8

 .نماید

 .همراه داشته باشد  رتی خود را بهاظر موظاف است تا هنگام شرکت در مسابقه ، حکم نظان -1
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ناظر موظاف است بالفاصله پس از نهایی شدن نتایج هر مرحله ، اسامی نفرات برتر را جهت انتشار در سایت رسمی فدراسقیون بقه    -12

 .مسئول روابط عمومی اعالم نماید 

گیقرد و   ایشقان را برعهقده مقی   هقای   رئیس هیئقت داوری، نقاظر مسقئولیت   ش بینی نشده برای در صورت بروز هرگونه حوادث پی  -11

 .بالعکس

بایست موارد را بصورت تقذکر بقه رئقیس هیئقت داوری و      ناظر در صورت مشاهده موارد خطا در طراحی مسیر و داوری مسابقه می -12

 .سرطراح اعالم نماید تا نسبت به اصالح امور اقدام الزم بعمل آید

 .باشد می رئیس هیئت داوریعهده مسئولیت عدم اجرای تذکرات مربوطه ناظر به  -13

 (سرپرست فنی)ناظر فدراسیون  -14

او ایقن  . نمایقد  در جریان برگزاری مسابقات به تمامی موضوعات تشکیالتی مرتبط با کارگروه رسقیدگی مقی  ( سرپرست فنی)ناظر فدراسیون ( 1-14

از قبیل ثبت نام رقابت کنندگان و همراهان ، لوازم انقدازه  ) ، لوازم و امکانات فراهم شده توسط میزبان مسابقات  اختیار را دارد که از مطابقت خدمات

ح  حضور ( سرپرست فنی)با مقررات اطمینان حاصل نماید ناظر فدراسیون ( گیری ارتفاع و ثبت نتایج ، پزشک ، امکانات مطبوعاتی و دیگر امکانات

تواند به عنوان مشاور در تمام جلسات هیئت داوری شرکت نماید در شود را داشته ، هم چنین میمیزبان مسابقات تشکیل می در تمامی جلسات که با

از طرف رئیس هیئت داوری وظیفقه سقازماندهی را در   ( سرپرست فنی)هنگام غیبت رئیس هیئت داوری و قبل از ورود او به مسابقه ناظر فدراسیون 

اختیار دارد در مورد تقاضای اقدامات اضطراری تصقمیم گیقری   ( سرپرست فنی)ه دارد  تحت شرایط استثنایی ناظر فدراسیون محوطه مسابقه بر عهد

ز نماید ، برای مثال تغییر قالب برگزاری مسابقه ، این اقدامات به صورت جداگانه توسط کارگروه مشقخص شقده انقد او بایقد گزارشقی بقه تفصقیل ا       

 .ائه دهدمسابقات به کارگروه ار

بقه همقراه یکقدیگر ، هیئقت داوری مسقابقات را تشقکیل       ( سرپرست فنقی )رئیس هیئت داوری ، داور رده بندی ، سرطراح و ناظر فدراسیون ( 2-14

 .دهندمی

******************** 
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 مسابقات وظایف میزبان شرح
 تعریف
ن ، نهاد ، باشگاه  یا گروه کوهنوردی مستعد جهت برگزاری مسابقات از میزبان مسابقات در قالب یک استان ، شهر ، سازمان ، ارگا :میزبان 

تقر مسقابقات را   افزاری جهت برگزاری هر چه با کیفیقت افزاری و نرممهمترین ارکان مسابقه بوده که باید منطقه مناسب برگزاری و شرایط سخت
 .فراهم نماید 

 شرایط احراز میزبانی
ارتفاعات منطقه مسابقه ) ت درباره نحوه برگزاری ، شرایط قانونی جهت برگزاری و تامین فضا مناسب داشتن آگاهی کامل میزبان مسابقا -1

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

 .ابقه که قبل از مسابقه برگزار می گردد ، شرکت نماید نماینده ی تام االختیار میزبان موظف است در جلسه هماهنگی برگزاری مس -2

اعالم آمادگی جهت میزبانی در بهترین شرایط هر سال قبل از تنظیم تقویم ساالنه مسابقات فدراسیون مقی باشقد در غیقر ایقن صقورت       -3
 .ماه قبل از تاریخ برگزاری باید به فدراسیون اعالم گردد  2مراتب حداقل 

 .رد نیاز جهت برگزاری با همکاری فدراسیون از ملزومات میزبانی است دارا بودن مجوزهای مو -4

شود در اختیار فدراسقیون  درآمدهایی که به واسطه فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی منجر به جذب منابع و حمایتگران مالی می -5
 .باشد می

 شرح وظایف

 .ی مسابقات دوی کوهستان رعایت و اجرای کامل قوانین جاری کشور و شیوه نامه برگزار -1

 (اخذ مجوز الزم ) .کلیه هماهنگی های داخلی استان با نهاد ها و سازمان های ذیربط برعهده میزبان می باشد  -2

 .ب است فی ما بین میزبان و فدراسیون صاح در موارد پیش بینی نشده توافقات -3

 .باشد تانی مسابقات به عهده میزبان میدر نظر گرفتن مسائل امنیتی ، ایمنی کامل و هماهنگی های محلی و اس -4

 .معرفی افراد شایسته جهت همکاری با کادر رسمی فدراسیون به عهده میزبان می باشد   -5

بقه عمقل    شده مشخص، رئیس هیئت داوری  سرطراح های الزم را جهت اطالع ازهماهنگی دیبا مسابقه یبرگزار از قبل روز12 حداقل -6
 .آورد 

 .اد مورد نیاز جهت انجام پذیرش و ثبت نام مسابقه دهندگان را با هماهنگی رئیس هیئت داوری تامین نماید میزبان موظف است افر  -7

 : از وظایف مهم میزبان برنامه ریزی جهت تامین و هماهنگی ، موارد زیر می باشد   -8
 تبلیغات، روابط عمومی، امور فرهنگی و، امداد و نجات، الزامات پزشکی، کادر پزشکیی و فنی ، ثبت نام و امور مالیتدارکات ستاد

پذیرایی مناسب در وعده و میان وعده ها از کادر اجرایی در قبل ، حین مسابقات و همچنین تأمین خوابگاه مناسب در حد امکان نزدیقک   -1
 .ترین موقعیت به محل برگزاری 

مورد نیاز طراحان و داوران و هم چنقین تقأمین امکانقات     تأمین محل استقرار ، دست مزدها ، هزینه های تردد ، تهیه و ارائه کاربرگهای -12
 ( 16تأمین لوازم مورد نیاز مطاب  فهرست صفحه ) .فنی برای برگزاری مسابقه ، بر عهده برگزار کننده است 

 :روال ثبت نام متقاضیان در تمامی مسابقات دوی کوهستان به ترتیب زیر است  -11

 احزار پیش نیازها        1-11

 کاربرگهای مخصوص مسابقه     تمامی یل تکم 2-11

 دریافت و کنترل مدارک 3-11
 دعوت و بکارگیری از طراحان و داوران رسمی دو کوهستان -12

 با تواف  فدراسیون( حمایت کننده مالی)جذب و هماهنگی با اسپانسر  -13

******************** 
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 زیر مجموعه های میزبان مسابقات و یا نهاد برگزاری فیوظا شرح
 :تدارکات ستادی و فنی -7

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

داوری ، خوابگاه ،  فراهم نمودن زیر ساخت برگزاری مسابقات اعم از مکان برگزاری ، لوازم مربوط به طراحی ، . از مسابقات را به عهده دارد 

 . پشتیبانی و غیره به عهده این ستاد می باشد 

 :ثبت نام و امور مالی -2

مسئولیت کنترل مدارک با توجه به مدارک مورد نیاز مندر  در اطالعیه های مربوط به هر مسابقه و اطمینان از پذیرش تمامی نفرات حائز * 

 .به کادر داوری را بر عهده داردات شرکت کننده و ارائه آن شرایط شرکت در مسابقات و تنظیم لیست نهایی نفر

 .بایست در حضور و با نظارت رئیس هیئت داوری و ناظر مسابقه انجام شود ثبت نام می* 

دریافت هزینه هر مسابقه و همچنین پرداخت آن طب  توافقات از پیش تعیین شده به مسقئولین ذیصقالح و مسقئولیت تمقامی دریافقت و      * 

 .ین بخش از ارکان مسابقات می باشدت ها به عهده اپرداخ

 :کادر پزشکی -9
 .معاینه نفرات مسابقه دهنده و دادن مجوز شرکت در مسابقه* 
اضقر در  با حضور به موقع در تمامی مراحل مسابقات نسبت به درمان سریع و موثر در صورت بروز آسقیب دیقدگی بقرای تمقامی افقراد ح     * 

 .دنماین مسابقات اقدام می
 .مناسب میسر باشدزمینی و هوائی هماهنگی جهت استقرار تیم امداد و نجات در نقاطی که امکان دسترسی به آمبوالنس و امدادرسانی * 

 :امور فرهنگی و تبلیغات  ، روابط عمومی -4

ه نوردی و صعودهای ورزشی و رعایت و اشاعه امور فرهنگی منطب  بر سیاست های جاری کشور ، وزارت ورزش و جوانان ، فدارسیون کو* 

 .اداره کل ورزش و جوانان استان 

( قبل ، حین و بعد از مسابقات)تمامی مسائل مربوط به هماهنگی های اداری ، اخذ مجوزهای مورد نیاز ، اطالع رسانی در سه برهه زمانی * 

 . برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه را بر عهده دارد  دعوت از مدعوین و مسئولین ، مجری گری سالن ، ارتباط با سایت ها ، خبرنگاران و

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

******************** 
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 دوی کوهستانمسابقات میزبانی وبرگزاری برای مورد نیازو تجهیزات  لوازم فهرست

 مالحضات لوازم مورد نیاز ردیف

  تهیه فایل صوتی قرآن مجید و سرود ملی  7

  ...(کارت اجرایی کادر ، مسابقه دهندگان ، سرپرست ها و )آی دی کارت  2

  کنندگان به تعداد مورد نیاز برای نصب شماره به پیراهن شرکتی قفل سنجاق 9

  MS Office  های افزار به نرم مجهزتاپ  لپ دستگاه یک 4

  (یک عدد کارتریج اضافی)افزاری  افزاری و نرم ملحقات سختیک دستگاه چاپگر و  5

  به تعداد الزم ار بلند و چندراهی برقیّسیم س 6

  پخش صدا و موسیقی دستگاه 1

  (بدون کالم) مناسبیقی موس 8

3 
تخته وایت برد ،  پهن ، چسب مایع ، چسب پارچه ای ، ای ی شیشهنوار چسبخودکار ، ماژیک ، منگنه دیواری ، )لوازم تحریر 
 (...و ، مداد A4، سنجاق قفلی ، استامپ ، کاور دکمه دار  A4  در قطع کاغذقیچی ، 

 

  حلقه 4، از هر رنگ  های مختلف رنگی پهن در رنگی نوار چسب 71

  و صندلی جهت عوامل ثبت نام یز معدد  5حداقل  77

  هت جلسه فنیصندلی یا سالن دارای صندلی به تعداد شرکت کنندگان ج 72

  (وجه به شرایط محیطی محل اختتامیهبا ت) اختتامیه ی برای قهرمانی وسکا 79

  مدال ، احکام قهرمانی و گواهی شرکت در مسابقه ، سینی اهدای مدال 74

  ، امداد و نجاتملزومات پزشکی  75

  . . .شکل برای کادر برگزاری شامل داوران ، طرااحان و   لباس یک 76

  (یک دستگاه ) و لیزر  ، دوربین عکاسیبرداری  دو عدد دوربین فیلم حداقل 71

  .وآمدِ کادر و عوامل اجرایی ، ورزشکاران و سرپرستان ، مربیان و ناظر مسابقه  تهیه و تأمین تغذیه ، خوابگاه ، رفت  78

73 
با شرایط جوی منطقه و متن خوانا به ازای هر نگ منطب  رسانتیمتر با   22*  15تهیه شماره جهت شرکت کنندگان در ابعاد 

 شرکت کننده دو عدد
 

  به تعداد مورد نیاز... تکثیر از فرم خام ثبت نام ، گزارش سر طراح ، گزارش ناظر ، اعالم نظر داوران و  21

27 
هت آماده سازی محوطه سانتیمتر به رنگ فسفری ج 522*  12تهیه و تدارک پرچم سه گوش ریسه ای الوان و نوار در ابعاد  

 (.سانتیمتر  52* 222بنر شروع و پایان )  شروع و خط پایان
 

22 
 سانتیمتر 22* 32پرچم تعیین مسیر حرکت در ابعاد 

 (بستگی به شرایط اقلیمی منطقه ) ترجیحاً در رنگهای قرمز ، نارنجی ، فسفری ، سبز 
 

  سانتیمتر 22*  32پرچم تعیین محل استقرار داوران در ابعاد  29

  تهیه و تأمین وعده غذایی جهت شرکت کنندگان و کادر اجرایی و برقراری ایستگاه های امدادی ، آب و مواد غذایی 24

  بی سیم و یا تاکی واکی 25
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 مسابقاتتیم طراحی  فیوظا شرح
 

 :شود یرمیز موراد شامل سرطراح فیوظا. دیانم منصوب مطاب  با آخرین نتیجه بازآموزیرا سرطراح دیبا برگزارکننده نهادای ونیفدراس .1

 .رعایت کامل قوانین جاری کشور  .2

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

 .می باشد ( مدیر مسیر ) مسئولیت طراحی و تیم طراحی مسابقه بر عهده سرطراح  .4

ی ، عالمت گذاری ، تعیین نقاط کنترل ، ایستگاه های کمک رسانی و تقدارکات  مسئول مسیر مسابقه ، طراح( : مدیر مسیر) سرطراح . 1-4
این وظایف شامل مسئولیت های زیست محیطی و همین طور مسئول ایمنی تمام جوانب مسابقه ، نقاط پقر خطقر ، خقدمات    . و غیره است 

 .ها و تماشاگرها می باشد  رسانی پزشکی در مواقع اضطراری ، تعیین محل نقاط خرو  و غیره برای شرکت کننده
انجقام وظیفقه    داری مسقیر  نگقه پرچم گذاری و دربارة تمامی امور مربوط به طرااحی و  رویداداز  پیش ، فکری اعضای تیم طرااحی سرطرااح با هم .5
مسقابقه  مسقیر   مربوط بهنای به رییس هیئت داوری در مسائل فاست ،  مسیر طولمسئول کنترل استانداردهای فنای و ایمنی سرطرااح ،  . نماید می

  . کند را به داوران توصیه میمستند سازان ، تیم های امداد ، و محلا قرارگیری  مسیر کمک کرده ۀبه تهیّۀ نقشدهد ،  مشاوره می

،  گذرانند را می آموزشی خود ة، که مراحل نهایی دور حاضر در مسابقه زورهر یک از طرااحان کار سرطرااح ملزم است گزارشی دربارة مسابقات و .6
 . ارائه نماید ونیفدراسبه 

 .برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار می گردد ، شرکت نماید ( جلسه توجیهی)سرطراح موظف است در جلسه فنی  .7

ل تعیین شقده را  مسولیت طراحی مسیر جهت برگزاری مسابقات را با توجه به زمان بندی و مراحل مسابقات و بر اساس برنامه ریزی های از قب .8
 .به عهده دارد 

 .مسولیت کامل و در نظر گرفتن ایمنی مسیرها در کلیه مراحل مسابقه به عهده سرطراح و تیم طراحی می باشد  .1

 . مسابقه یمنیا یاطیاحت اقدامات تیرعا تیمسئول و شانیا حیصح تیفعال از کردن دایپ نانیاطم ، طراحان کمک کار یهماهنگ .12
 . مسابقه شروع از قبلاحل ، مر ریمستن نگه داش ای دهیپوش .11

موظف است در پایان مسابقه تمامی تجهیزاتی را که در ابتدای مسابقه تحویل گرفته است با هماهنگی و نظقارت مقدیر مسقابقه بقه      سرطراح .12
 .مسئول پشتیبانی تحویل نماید 

بدیهی است مسئولیت اصلی در هر زمینقه ای  . کاری بعنوان طراح دعوت نماید سر طراح مسابقه باید پس از انتصاب ، از فرد یا افرادی آموزش دیده برای هم .13
 .بر عهده سرطراح مسابقه خواهد بود

 .داری تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده می باشند  ی طراحان موظف به حفظ و نگه کلیه .14

ی ، فرد جایگزین با پیشنهاد ناظر مسابقات و تایید کقارگروه  در صورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی نشده برای سرطراح در مسابقات رسم .15
 . مسابقات و لیگ انتخاب می شود 

طراحان موظاف به حفظ اموال عمومی ، رعایت بهداشت فردی و محیط و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبقان در طقی برگقزاری      .16
 . مسابقه می باشد 

 .ده تیم طراحی می باشد چینش و برچینی تجهیزات طراحی بر عه .17

 .هماهنگی کامل سرطراح با مدیر ، ناظر ، رئیس هیئت داوری مسابقات  .18

 .استفاده از پوشاک مناسب عرف و شرع و مطاب  بخشنامه های مربوطه .11

 .عدم تشوی  ، اطالع رسانی ، تبلیغ له و علیه مسابقه دهندگان ، مربیان، سرپرستان و میزبان .22

ضای تیم طراحی که پیش از مسابقه توسط میزبان تعیین شده اند در مورد کلیه ی امور مربوط به طرح و برنامه، شقامل طراحقی   سر طراح ضمن مشورت با اع .21
 نماید او مسئول کنترل استانداردهای فنی و ایمنی بوده، نظرات رئیس هیئت داوری در ارتبقاط بقا  مسابقه و تجهیزات موردنیاز ، مطاب  با مقررات انجام وظیفه می

سرطراح ملزم است گزارشی در مورد مسابقات و گزارشی در مقورد هقر یقک از سقرطراحان کقارآموز حاضقر در       . نماید مسائل فنی در محدوده مسابقه ، تامین می
 .گذرانند ، به کارگروه ارائه نمایدمسابقه که مراحل نهایی آموزشی خود را می

******************** 
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 دی تیم طراحی لوازم مورد نیاز انفرا

 شرح ردیف

 مناسب مسابقه و فصلکفش  1

 دستکش کار 2

 لوازم التحریر 3

 دوربین عکاسی 4

 دوربین دو چشمی 5

 پوشاک مناسب فصل و لوازم شخصی 6

 نقشه منطقه 7

8 GPS 

 سوت 1

 هدالمپ 12

 ، کیسه خواب ، زیرانداز کوله پشتی  11

 کهای اولیه ، کرنومتر ، کاور ضد آب برای نوشت افزار باتون ، قمقمه ، فالسک ، کیت کم 12

 لیزر 13
 

 لوازم مورد نیاز عمومی تیم طراحی 

 شرح ردیف

 و یا عالمت ها و نشانه های قابل دید  سانتیمتر 22* 32تعیین مسیر حرکت در ابعاد  پرچم 1
 (ی منطقهبستگی به شرایط اقلیم)ترجیحاً در رنگهای قرمز ، نارنجی ، فسفری ، سبز 

 ، خط شروع و پایان به تعداد الزم  (مابین مسیر )  چادر جهت برپایی ایستگاه های امدادی 2

 GPS،  (همراه با ملزومات مربوطه)لیرز ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری  3

 کاور شناسایی تیم طراحی 4

 بی سیم و یا تاکی واکی 5

 میزبانی مسابقات رجوع به فهرست لوازم مورد نیاز برگزاری و *

 

******************** 
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 مسابقات تیم داوری فیوظا شرح
 تعریف
کلیه ی مراحل مسابقات می بایست با رعایت عدالت کامقل  . تیم داوری مسئول قضاوت و رده بندی عادالنه را برعهده دارد  :تیم داوری        

 .با شرایط یکسان و منطب  بر قوانین بین المللی قضاوت شود

 شرح وظایف رئیس هیئت داوری

 .رعایت حد و حدود مسائل شرعی ، فرهنگی ، اخالقی ، عرفی و اجتماعی -1

 .رعایت کامل قوانین جاری کشور -2

 . داردبرعهده را  و تیم داوری های مسابقه تمام جنبه ۀمسئولیّت همه جانب ، هیئت داوری رییس -3

را کقه   یفعّالیّت خبرنگاران و سقایر مسقئوالن   ةمحدود ، این مسئولیّت . عهده دارد برمسئولیّت کامل فضای مسابقه را  ، هیئت داوری رییس -4
  . شود نیز شامل مینماید  معرافی میمیزبان مسابقات 

تمقامی جلسقات فناقی کقه بقا      چنین  هممسئوالن برگزاری و  وفدراسیون سرپرستی تمامی جلساتی را که با مسئوالن  ، هیئت داوری سییر -5
  . برعهده دارد نیزشود را  دهندگان تشکیل می و مسابقه ها ، مسئوالن تیم میزبان مسابقات

یکقی از وظقایف    ، تواند در هر زمانی که الزم دانسقت  می امّا،  عهده نداردرهیئت داوری معموالً نقش قضاوتی را در مسابقات ب رییساگرچه  -6
 . انتخاب نموده و انجام دهد ، عهده دارندرداوران ب ، یا دیگر رده بندداوری را که معموالً داور 

 ةحاضقر در مسقابقه کقه مراحقل پایقانی دور      مسقابقه و هریقک از داوران کقارآموز    بقارة در یهیئت داوری ملزم است گزارشی تفصقیل  رییس -7
 . ارائه دهد فدراسیون، به  گذرانند های داوری خود را می آموزش

مسائل مرتبط با مسابقه با لحقاظ  تصمیم گیری با در نظر گرفتن تمام نقش هیئت داوری مسابقه : نقش و وظیفه هیئت داوری  -1-7
کردن شرایط آب و هوایی نامساعد ،پیدا کردن راه حل هایی برای رفع اختالفات ، بررسقی و تعیقین تکلیقف اعتراضقات و شقکایات ،      

مردانه مسقابقات و تصقمیم گیقری در مقورد     اطمینان دادن بر استاندارد بودن مسابقات و رتبه بندی ها ، تضمین برگزاری سالم و جوان
 .هرگونه سوالی که ممکن است در مورد نواقص و غیر شفاف بودن مسابقه بوجود آید ، می باشد 

 اطمینان حصول و مسیر هر بازرسی. است  و ایجاد رقابت سالم و جوانمردانه مسابقات مختلف مراحل ایمنی حفظ مسئول داوری هیئت رئیس -8

 را مسقابقه  فقوراً  توانقد  می مشکل هرگونه وجود صورت در) .مسابقه بر عهده رئیس هیئت داوری می باشد شروع از پیش آن بودن ایمن از

 .(کند متوقف

 .است یا مسابقه دهندگان، داوران مسیر و عوامل اجرایی آماده پزشک، تیم امدادی، مسابقه اینکه از اطمینان -1

 .است ها نامه آیین و قوانین مطاب  چیز همه اینکه از یناناطم و فراخوانی منطقه و قرنطینه منطقه کنترل -12

موظف است در پایان مسابقه تمامی تجهیزاتی را که در ابتدای مسابقه تحویل گرفته است با هماهنگی و نظارت مقدیر   داوری هیئت رئیس -11
 .مسابقه به مسئول پشتیبانی تحویل نماید 

ی رئیس هیات داوری در مسابقات رسمی فدراسیون ، فرد جقایگزین بقا پیشقنهاد نقاظر     در صورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی نشده برا -12
 .مسابقه و تایید کارگروه مسابقات و لیگ انتخاب می شود

 .هماهنگی کامل با مدیر ، ناظر و سر طراح مسابقات -13

به اتفاق ناظر و در صورت نیقاز سقرطراح   ( معادل با ورودی مسابقه)رسیدگی به اعتراضات که پس از دریافت برگ اعتراض و مبلغ مربوطه  -14
 .شود انجام می

 شرح وظایف تیم داوری
 .بایست در ساعات مقرر در محل مسابقه حضور پیدا کنند  داوران می -1

 .داری تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده می باشند  ی داوران موظف به حفظ و نگه کلیه -2
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 .مراحل مسابقه ، در بخش داوری از الزامات تیم داوری است  رعایت جدول زمانبندی و اجرای به موقع -3

 . . . . .(نوشت افزار ، زمان گیر ، سوت ، جلیقه رسمی و. )همراه داشتن پوشاک و تجهیزات انفرادی برای داوران الزامی است  -4

 .دهندگان بر عهده تیم داوری می باشد در مسابقاتی که فدراسیون میزبانی مسابقه را برعهده دارد ، انجام پذیرش و ثبت نام مسابقه  -5

ری مسابقه داوران موظاف به حفظ اموال عمومی ، رعایت بهداشت فردی و محیط و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان در طیّ برگزا -6
 .باشند می

 .باشد داوری بر عهده تیم داوری میچینش و بر چینی تجهیزات  -7

 .رف استفاده از پوشش مناسب شرع و ع -8

 .ه دهنده گان ، مربیان و سرپرستانعدم تشوی  ، اطالع رسانی و تبلیغ له و علیه مسابق -1

 .نفرات الزامی است Rankingبرداری برای ثبت رنکینگ  در خط پایان دوربین فیلم -12
 .قر باشندگیر در خط پایان مست نفر داور به همراه دستگاه زمان 2بایست  برای رده بندی نفرات و ثبت نتایج حتماً می -11
 داوران مسابقه -12
های موضوعه از نامه یری مسابقه براساس مقررات و آیینقضاوت و داوری عادالنه، حسن خل ، روی گشاده، صراحت بیان، قاطعیت و شفافیت در تصمیم گ( 1-12

 .وظایف و شرایط داوری مسابقه خواهد بود

تواند یک نفر از داوران را به عنوان نمایندة خود معرفی از، رئیس هیأت داوری میعضویت رئیس هیأت داوری در بخش انضباطی، در صورت نی( 1-1-12
 . نماید

 .گرددبهترین زمان با رعایت قوانین مطرح در این آیین نامه محسوب می. زمان مناسب و نداشتن خطا، مبنای امتیاز در مسابقه است( 2-1-12

یک مسابقه شامل  .یر اطالعات الزم را، در جلسه هم آهنگی قبل از آغاز مسابقه، کسب خواهند کردداوران مسابقه، درباره منطقه و طراحی مس( 3-1-12
 :داوران ذیل است

 (استارت)داوران منطقه آغازین ( 4-1-12

 داوران مسیر مسابقه( 5-1-12

 داوران خط پایان( 6-1-12

 اوری مسابقهرئیس هیئت د( 7-1-12

 (Grouping Judge)داور رده بندی شرکت کنندگان ( 2-12
 (داور رده بند)داور ثبت زمان (1-2-12
وظیفه وی تفکیک شرکت کنندگان در گروه های مشخص شده، براساس شمارة شرکت کنندگان و فرم گروه بندی و هدایت آنان بقه منطققه   ( 2-2-12

 . بازبینی تجهیزات است

 (Control Judge)داور بازبینی تجهیزات ( 3-12
 . بازبینی لوازم و تجهیزات شرکت کنندگان براساس بخشنامه ابالغی است وظیفه وی( 1-3-12

 (Transit Area Judge)داور منطقه عبور ( 4-12
رویت کارت مجوز و مشخصات شرکت کننده ، مشاهدة شماره و گروه وی و هدایت هر گروه با توجه به عالمت داور آغازگر به منطقه آغقازین  ( 1-4-12

 . شخص ، وظیفه داور منطقه عبور است، با فاصله زمانی م

 (Starter)داور آغازگر ( 5-12
نظارت بر آرایش شرکت کنندگان در خط شروع ، هم آهنگی با داوران خط پایان برای ثبت زمان و اعالم زمان شروع، با عالمتی مشقخص، از  ( 1-5-12

 .باشدوظایف وی می

هم در این مرحله، منجر به حذف خاطی از دور مسابقه خواهد شد و در پایان نیز جریمه ای تیمی هر گونه تخلف از مقررات و انجام خطاهای م( 2-5-12
 . گرددبرای تیم خطاکار محاسبه می
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 (Check Point)داوران مسیر مسابقه ( 6-12

ول مسیر و ثبت امتیازات مثبت و منفی هقر یقک   تعداد داوران مسیر مسابقه و تنوع آن متغیر بوده و وظیفه داوران نظارت بر کوه پیمایان در ط( 1-6-12
ضروری است نتایج حاصل در اسرع وققت  . با قید کد خطای انجام شده و شمارة شرکت کنندة خاطی و استخرا  مجموع امتیازات هر شرکت کننده است

 . به داوران خط پایان اطالع داده شود

 . د به گونه ای انتخاب شود که شرکت کنندگان در تمام طول مسیر در معرض قضاوت باشندبدیهی است تعداد و محل استقرار داوران مسیر بای( 2-6-12

 . داوران خط پایان ، داور قرائت زمان( 7-12

ایقن داور بقه محقض عبقور     . شقود  و هم آهنگ مقی ( Synchronize)قبل از شروع مسابقه ، زمان سنج این داور با داور آغازگر ، هم زمان ( 1-7-12
 . نماید تا داوران ثبت زمان آن را ثبت کننده از خط پایان زمان و شماره وی را اعالم میشرکت کنند

در جدول و ردیف مربوط به هقر شقرکت کننقده ثبقت     . نماید این داور یک نفر  است ایشان موظف اند زمانی را که داور قرائت زمان اعالم می( 2-7-12
   . کنند

ربرداری با زمان سنج دقی  در محل خط پایان ، عالوه بر کاهش خطاهای داوری ، امکان بررسی مجقدد مسقابقه را   استفاده از ابزارهای تصوی( 3-7-12
 .آوردنیز فراهم می

 (Judge Leader)رئیس هیئت داوری ( 8-12
ند در هر یک از مناط  رقابت به امر توارئیس هیئت داوری به عنوان داور آزاد ، ضمن نظارت دقی  بر نحوه انجام یکایک مراحل مسابقه ، می( 1-8-12

 . قضاوت نیز بپردازد

 .بایست به تایید رئیس هیئت داوری برسدنتایج و تمامی کاربرگ های داوری می( 2-8-12

 . بایست با امضای رئیس هیئت داوری به مدیر مسابقه ارائه گردددر صورت استخرا  نهایی نتایج با رایانه نیز نتیجه حاصل می( 3-8-12

در صورت بروز تخلف و ارسال شکایت نامه به ستاد اجرایی مسابقه ، پس از پایان مسابقه ، در جلسه ای با حضور رئقیس هیئقت داوری ، سقر     ( 4-8-12
 . گرددنوردی قضاوت و بررسی الزم انجام پذیرفت و رأی نهایی اعالم میطراح و ناظر فنی فدراسیون کوه

و محدوده مسقابقه  ( ترانزیت)ی یت کامل منطقه مسابقه را به عهده دارد ؛ این منطقه مشخصاً شامل منطقه فراخوانمسئولرئیس هیئت داوری، ( 5-8-12
مسقئولیت همقه جانبقه رئقیس     . شوداین مسئولیت محدوده فعالیت خبرنگاران و سایر مسئوالن معرفی شده توسط میزبان مسابقات را نیز شامل می. است

رئیس هیئت داوری، سرپرستی کلیقه ی جلسقاتی را کقه بقا مسقئوالن کقارگروه و مسقئوالن        . جریان مسابقه را در بر دارد هیئت داوری تمام جنبه های 
اگرچه رئیس هیئت داوری . شود را بر عهده دارد ها و مسابقه دهندگان تشکیل می برگزاری ، و تمامی جلسات فنی که با میزبان مسابقات ، مسئوالن تیم

تواند در هر زمانی که الزم دانست یکی از وظایف داوری را که معموالً داور رده بندی ، یا دیگر ی را در مسابقات به عهده ندارد، او میمعموالً نقش قضاوت
توجه بقه  رئیس هیئت داوری مقسقئول تقوجققیه داوران آن مسابقه در به کارگیری قوانین مسابقات با . داوران به عهده دارند انتخاب نموده و انجام دهد 

رئیس هئیت داوری ملزم است گزارشی را به تفصیل در مقورد مسقابقات و هقر یقک از داوران کقارآموز حاضقر در       . اختیاراتشان پیش از آغاز مسابقه است
 .گذرانند ، به کارگروه ارائه دهدمسابقه که مراحل پایانی آموزش های داوری خود را می

 داور رده بندی و ثبت نتایج -13

. نمایقد  اور رده بندی را کارگروه صعودهای ورزشی و برای کمک به رئیس هیئت داوری ، درتمام زمینه های داوری یک مسقابقه منصقوب مقی   د( 1-13
کارگروه همچنین ممکن است داوران کارآموزی که در حقال گذرانقدن مراحقل    . توانند در یک مسابقه به کار گرفته شوند داوران رده بندی اضافه نیز می

اش تعیین نماید داور رده بندی مسئول اعالن و انتشار عمقومی   انی آموزش عملی خود هستند را برای کمک به داور رده بندی در انجام وظایف داوریپای
 . باشدلیست های شروع و نتایج ، اعتراضات و هر گونه تغییرات مهم در ارتباط با برنامه مسابقات می

وظیفقه اصقلی   . شقود یف داوری اش به وسیله داوران مسیر که توسط میزبان مسابقات منصوب شده اند ، همراهی میداور رده بندی در انجام وظا( 2-13
باشد تمامی داوران باید اطالعات کاملی از قوانین فنی و مقررات حاکم بر مسابقات مصوب کقارگروه  داوران قضاوت در مورد عملکرد مسابقه دهندگان می

 .اه باشند؛ و مستقیماً زیر نظر داور رده بندی و ثبت و نتایج انجام وظیفه نمایندداشته و به وظایف شان آگ
 

 

******************** 
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 لوازم مورد نیاز انفرادی تیم داوری

 شرح ردیف

 مناسب مسابقه و فصلکفش  1

 و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصل 2

 لوازم التحریر 3

 دوربین دو چشمی 4

 (یرگ زمان) کرنومتر 5

 (سوت / تلفن همراه / بی سیم ) وسیله ارتباطی  6

 هد المپ ، سوت 7

 فالسک ، باتون ،قمقمه  8

 کیسه خواب ، زیراندازکوله پشتی ،  1

 ، نقشه منطقه کیت کمکهای اولیه 12

 تخته شاسی ، کاور ضد آب نوشت افزار ، لیرز 11

 

 لوازم مورد نیاز عمومی تیم داوری 

 شرح ردیف

 (برای داوران خط استارت، مسیر و خط پایان) ثبت امتیاز های اربرگک 1

 .چادر جهت برپایی ایستگاه های امدادی ، شروع و پایان به تعداد الزم  2

3 
، کیف ( زمینی ، هوایی )  داد و نجات و آمبوالنسق، امکیقتیم پزشتهیه و تامین 

 کمک های اولیه 

 (همراه با ملزومات مربوطه) ز، دوربین عکاسی، فیلمبرداریلیر 4

 کاور شناسایی تیم داوری 5

 GPS،  سیم بی 6

 رجوع به فهرست لوازم مورد نیاز برگزاری و میزبانی مسابقات *
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             (ورزشکاران)دهندگان  همسابق فیوظا شرح
 تعریف

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

 وظایف شرح
 .رعایت کامل قوانین و شئونات شرعی و عرفی ، فرهنگی و اخالقی در محیط مسابقه الزامی است   .1

همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات ، کوشش در جهت حفظ و نگهداری  .2
 .ال و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست امکانات ، امو

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

 . کنندگان است تجهیزات دارای استاندارد به عهده شرکتزم و لوااستفاده از  .4

 .باشند لوازم و تجهیزات مطاب  با بخشنامه میمسابقه دهندگان موظف به همراه داشتن پوشاک مناسب  .5

اشته از دور ای در زمان نوبت شروع خود تجهیزات مناسب را به همراه نداشته باشد اجازه شروع تالش در مسیر را ند اگر مسابقه دهنده .6
 .رقابت ها حذف خواهد شد 

 .دهنده موظف به پوشاندن هرگونه خالکوبی بوده و از انجام اعمالی که مورد تایید عموم و جامعه نمی باشد خودداری نموده مسابقه .7

 . باشند کلیه مسابقه دهندگان و مسئولین تیم ها شخصاً مسئول عملکرد و رفتار خود می .8

 . شود ی انضباطی ارجاع داده مینضباطی شخص خاطی به کمیتهدر صورت بروز مشکالت ا .1

 .به عهده شرکت کنندگان است ( افتتاحیه و اختتامیه ) به موقع از محوطه مسابقه در هر یک از مراحل مسابقهورود حضور و  .12

 . ارائه مدارک مطاب  با اطالعیه مربوط به مسابقه در زمان پذیرش الزامی می باشد  .11

 .دهندگان موظف به رعایت نکات عدم استفاده از مواد نیرو زا می باشند  تمامی مسابقه .12

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

د توسط مسئولین تیم یا مسابقه دهنده که معرفی نامه کتبی و معتبر دارند اعتراض برابر قانون تنها به صورت کتبی به همراه وجه نق .14
 .قابل پذیرش است 

 .تهیه شده توسط میزبان در حین مسابقه می باشند  های مسابقه دهندگان موظف به نصب شماره .15

 .همراه داشتن کارت ملی و بیمه ورزشی سال جاری الزامی است .16

 .ه الزامی استرعایت کامل مفاد بخشنامه های مربوط .17

 .رعایت بهداشت فردی و محیطی الزامی است .18

 .مسابقه دهندگان موظف به تکمیل فرم پذیرش و ثبت نام و ارائه مدارک درخواستی می باشند  .11

 .مسابقه دهنده موظاف به حفظ اموال عمومی و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان در طیّ برگزاری مسابقه است  .22

 .ران در جلسه فنی الزامی استحضور ورزشکا .21

******************** 
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             (نورزشکارا)دهندگان  همسابقفهرست لوازم مورد نیاز 

 شرح ردیف

 ...، شامل شلوار، کاپشن، کاله، دستکش وو فصل مناسب مسابقه پوشاک 1

 ( .مناسب با نوع مسابقه )  لیتری 42کوله پشتی حداقل  2

 .شود اعالم می( بدون ساق یا دار و ساق) های مربوطه نوع کفش بخشنامه مختصات مسیر در وضعیت و بنابرفصل  کفش مناسب 3

 باتون یک جفت 4

 UV 422عینک استاندارد دارای  5

 وسایل مورد نیاز شخصی 6

 (...ی، تنقالت و، نوشیدنای مواد قندی، نشاسته) تغذیه  7

 روهای مصرفی در صورت نیازو داکیت بقاء و کمکهای اولیه  8

 هد المپ 1

 سوت 12

 ( .توجه و رعایت کامل مفاد بخشنامه )  انفرادیلوازم  11

 
 . در صورت استفاده از استرچ، حتماً شلوار کوتاه ورزشی روی آن استفاده شود*

 . گردد جزئیات لوازم مورد نیاز اعالم میدر بخشنامه های من وم هر مسابقه *
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 ها شرح وظایف سرپرست تیم
 تعریف

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

 شرایط احراز سرپرست تیم
 .، در هنگام برگزاری مسابقه  ال تمامس 52سنّ  دارا بودن حداقل -1
 .چنین آشنا به برگزاری مسابقات صعودهای ورزشی  و هم گیری به موقع درایت کافی و توان تصمیم ، مدیریتی ةداشتن تجرب -5
 .سال جاری ورزشی  ةبیمدارا بودن  -3
 . و داشتن نفوذ کالم ، کاری و تعاون توانایی ایجاد روحی هم -4
 .تسلّط کافی بر زبان تخصّصی و عمومی غالب و موردنیاز در مسابقات  -2
 .حسن شهرت اخالقی و انضباطی دارای  -6

 
 شرح وظایف سرپرست تیم 

 .سرپرست موظاف به رعایت تمامی قوانین جاری کشور ، مسائل شرعی ، عرفی ، فرهنگی و اخالقی در طول برگزاری مسابقه است  -1
جهت حفظ و نگهداری امکانقات ،  همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات ، کوشش در  -2

 .اموال و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست 
 .از اخذ مجوّز الزم ، مجاز به ورود به جایگاه ویژه در محلا برگزاری مسابقه است  سرپرست تنها پس -3
 .را ندارد ( روع خط ش)سرپرست اجازة ورود به فضای مسابقه  -4
 .اعتراضات تنها توسط سرپرست تیم با رعایت روش قانونی اعتراض قابل رسیدگی می باشد  -5
 .سرپرست می تواند با استفاده از ابزار یا شعارهای مناسب ، مسابقه دهنده یا تیم محبوب خویش را تشوی  کند  -6
 .مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد در طول برگزاری  ، صنفی و غیر متعارفبیان هر گونه شعار سیاسی  -7
استفاده از هرگونه ابزار تشویقی که باعث بر هم ریختن نظم عمومی محل برگزاری مسابقات یا سقلب آسقایش دیگقر افقراد حاضقر در محقل        -8
 .شود ممنوع است  می
ت به هر دلیل ممکن و چقه باعقث بقروز    پرتاب هر گونه شی ای به طرف یک مسابقه دهنده یا عوامل اجرایی یا محوطه مشخص شده مسابقا -1

 .خسارت مالی یا صدمه جسمانی شده باشد یا خیر ؛ ممنوع و از مصادی  جرم محسوب شده و پی گرد قانونی دارد
در صورت بروز این مسئله ، سرپرست خاطی دیگر ح  مشاهده باقی مانده مسابقات را نداشته و عوامل انتظامی حاضقر در محقل برگقزاری ،     -12

 .به بیرون از محل برگزاری هدایت خواهند نمود وی را 
بدیهی است که اگر عمل سرپرست خاطی منجر به بروز صدمات مالی یا جسمانی به هر شخص حقیقی یا حققوقی شقود ، وی بقرای ادامقه      -11

 .تحقی  و بررسی وضعیت، به نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد 
پرست هر گونه عمل خالف قانونی انجام دهد ، طب  مقررات با وی برخورد نماید و او را فوراً توانند در صورتی که سر میرئیس هیئت داوری  -12

 .از محدوده مسابقه اخرا  نمایند 
 .باشد مستقیماً به عهده سرپرست تیم می حضور به موقع تیم در زمان های از پیش تعیین شده -13
تان توسط با هماهنگی ناظر و سرطراح و تأیید رئیس هیئت داوری امکقان  همراهی و مشایعت ورزشکاران توسط تماشاگران، مربیان و سرپرس -14

 .پذیر است
سرپرست موظاف به حفظ اموال عمومی و تیمی که شامل لوازمی که توسط میزبان در اختیار تیم ققرار داده شقده در طقیّ برگقزاری مسقابقه       -15
 .است
 .یطی الزامی استرعایت بهداشت فردی و مح -16

********************
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 شرح وظایف تماشاگران مسابقات

 تعریف
شدة میزبان ، برای تماشای مسابقات در محقلا برگقزاری    شود که طب  ضوابط و مقرارات تعیین به شخص یا اشخاصی اطالق می :تماشاگر

 .کند  صرفاً جهت تشوی  تیم یا مسابقه دهنده خاص حضور پیدا می

 شرح وظایف

 .ن جاری کشور ، مسائل شرعی و عرفی ، اخالقی و فرهنگی در طول برگزاری مسابقه است تماشاگر موظاف به رعایت تمامی قوانی -1

همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات ، کوشش در جهت حفظ و نگهداری امکانقات ،   -2
 .ای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست اموال و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی بر

 .گونه اعتراضی به نحوة برگزاری مسابقه ندارد  تماشاگر ح ا هیچ -3
تواند با استفاده از ابزار یا شعارهای مناسب ، در طول مسیر و در مکان های از پیش تعیین شده ، مسابقه دهنقده یقا تقیم محبقوب      تماشاگر می -4

 .خویش را تشوی  کند 

و نیز اسقتفاده از عبقارات   در طول برگزاری مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد سیاسی ، صنفی و غیر متعارف یا عبارتی گونه شعار  بیان هر -5
 .دهندگان ممنوع است موهون و زننده برای تشوی  فردی یا تیمی مسابقه

اد حاضر در محقل مقی   ی مسابقات یا سلب آسایش دیگر افراستفاده از هرگونه ابزار تشویقی که باعث بر هم ریختن نظم عمومی محل برگزار -6
 .شود ممنوع است

پرتاب هر گونه شی ای به طرف یک مسابقه دهنده یا عوامل اجرایی یا محوطه مشخص شده مسابقات به هر دلیل ممکن و چقه باعقث بقروز     -7
 .و پی گرد قانونی داردمحسوب شده  خسارت مالی یا صدمه جسمانی شده باشد یا خیر ؛ ممنوع و از مصادی  جرم

در صورت بروز این مسئله ، تماشاگر خاطی دیگر ح  مشاهده باقی مانده مسابقات را نداشته و عوامل انتظامی حاضر در محل برگقزاری ، وی   -8
 .ز محل برگزاری هدایت خواهند نمودرا به بیرون ا

نی به هر شخص حقیقی یا حقوقی شود ، وی برای ادامه تحقی  بدیهی است که اگر عمل تماشاگر خاطی منجر به بروز صدمات مالی یا جسما -1
 .روی انتظامی تحویل داده خواهد شدو بررسی وضعیت ، به نی

 خساراتی باید آن را جبران نماید تماشاگر موظف به حفظ اموال عمومی در طی برگزاری مسابقات است و در صورت ورود هر گونه  -12
، و درصقورت لقزوم تمقام     مسابقه اخرا  نمقوده  ةفوراً از محدود ، شده است یفکه مرتکب تخلارا شخصی  رییس هیئت داوری اجازه دارد هر -11

 . مهمّ به حالت تعلی  نگاه دارد های مسابقه را تا انجام این امرِ فعّالیّت
 . رعایت بهداشت فردی و محیطی الزامی است  -12

 .هعرف و رعایت مفاد بخشنامه مربوطاستفاده از پوشاک مناسب شرع و  -13

همراهی و مشایعت ورزشکاران توسط تماشاگران، مربیان و سرپرستان توسط با هماهنگی ناظر و سرطراح و تأیید رئیس هیئت داوری امکقان   -14
 .پذیر است

******************** 
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 قوانین ، مقررات

شرکت کرده و با توجه به اهداف مسابقه، نسبت داخلی هنگی پیش از اجرای مسابقه، در جلسه هم آ ،«اسکای رانینگ»طراحان مسابقات دوی کوهستان ( 7ماده 

موضوعاتی که در پی خواهد آمد، شامل تهیۀ اطالعات دربقاره سقازماندهی، مقدیریت و تفسقیر نتقایج حاصقل از       . گردندبه اجرای آن کامالً توجیه می
 .طراحی مسابقه خواهد بود

، ایجاد معیارهای بسیار مشخص و اندازه گیری شده در کوهستان و پدیقده   تنوع طبیعی و گستردگی عظیم و گوناگونی محیط های کوهستانیبه  علت ( 2ماده 

، طراحقی هقر    نماید که با توجقه بقه جمیقع جوانقب    هدف مندی مسابقات ایجاب می.  رسد، بسیار بعید به نظر می ، اگر غیر ممکن نباشد های طبیعی
، مربیقان و سرپرسقتان    ، مسابقات از نظر مسابقه دهندگان ه گونه ای انجام گیرد که ضمن حفظ تمامی عوامل و رعایت استانداردهای موجودمسابقه ب
 .  و در نهایت عادالنه باشد، جوانمردانه ، پویا  ، پیش برنده ، آموزنده ؛ غنی آن ها

 .دد مسابقات در دو شکل قهرمانی و همگانی برگزار می گر (1-2
 :شامل  گروه سنی( 2-2
 سال تمام 17سال تمام تا  14 گروه سنی نوجوانان   (الف   
 سال تمام 11سال تمام تا  18 گروه سنی جوانان      (ب    
 سال تمام به باال 18 گروه سنی آزاد          (     
 سال تمام به باال 45گروه سنی پیشکسوتان   (د    
رده بندی سنی نوجوانان ، جوانان ، بزرگساالن یا آزاد و پیشکسوتان ، با توجه به فراهم آوردن تمامی شقرایط ذیقربط فنقی ، فرهنگقی ،     برگزاری مسابقات با (3-2

 .ایران امکان پذیر می باشد . ا . با نظر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی   . . . اجتماعی و 
 .(صل مناسبف)ی آسان تخاب زمان و مکان مناسب، ایمن و دسترسان( 4-2
 .ای ورزشی اقدام به برگزاری نمایدبایست با اخذ مجوز رسمی از فدراسیون کوهنوردی و صعوده مسابقات همگانی برگزار کننده می جهت برگزاری( 5-2

 .گرفت تا بدان وسیله به کمال مطلوب دست یافت را در طراحی مسابقه در نظرالزم است تا اصول و قوانینی ( 9ماده 

 انتخاب منطقه( 4ماده 

، انتخاب  ، باید منطقه ای را به منظور بررسی امکان پیاده سازی و اجرای مسابقه مورد نظر برای اجرای مسابقهیا شهرستان پس از تعیین استان ( 1-4
 :  پردازیماین منطقه شرایطی دارد که در ذیل به ذکر برخی از آن ها می.  نمود

 طقهدسترسی آسان به من( 5ماده 

ترابری، پشتیبانی، پوشش خبری، امداد، دعوت از مسقئوالن، حضقور تماشقاچیان، اتقالف     : این مشخصه به منظور آسانی در انجام اموری مانند( 1-5
 .ازمهمترین مسائل در طراحی است... کمتر وقت شرکت کنندگان و به درازا نکشیدن زمان مسابقه و 

 مرکزیت یا شاخص بودن منطقه( 6ماده 

برای ترغیب همگان و اجرای مسابقه در میان عام، باید بیشتر بر مناطقی که از نظر جغرافیایی، جمعیتقی یقا از نظقر جمعیقت کوهپیمقا، دارای      ( 1-6
 .شودمی... این امر منجر به جذب عالقمندان، شناسایی استعدادها، بررسی ایده های نو، رفع باورهای غلط و . مرکزیت باشد، متمرکز شد

امنیتقی و جقو    -ای، شقرایط سیاسقی   ، منطقهمسئوالن و مسائل قومی ،استقبال مردم ،سایلی نظیر امکان برگزاری، همکاری یا عدم همکاریم( 2-6
حاکم بر منطقه، دوری و نزدیکی به مراکز حساس دولتی یا نظامی، چندمنظوره بودن و شلوغی منطقه، دین، مذهب، آداب و رسوم خاص و مقواردی  

 . تواند باعث موفقیت یا شکست در اجرای رقابت شودمی از این قبیل،

نکته اینجا است که قبل از برگزاری مسابقه باید تک تک موارد فوق را که شاید ظاهراً بی اهمیت باشد، بررسقی کقرد و در صقورت نیقاز، هقم      ( 3-6
 . آهنگی های الزم را به عمل آورد
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 عوامل اقلیمی ( 1ماده 

که در کیفیت مسابقه موثرانقد، بایقد در نظقر گرفتقه     ... ت آب و هوای منطقه، پیش بینی هواشناسی، تغییرات ناگهانی جوی و مواردی نظیر کیفی( 1-7
 . شود

 امکانات مخابراتی و پوشش مناسب( 8ماده 

 . داوری مسابقه، اهمیت بسیار دارد است که از نظر مراحل اجرا، نظارت و... این امکانات به صورت بی سیم، تلفن همراه، تلفن بیسیم یاسیار و ( 1-8

 تنوع و گوناگونی( 3ماده 

عالوه بر این، باید جاذبه طبیعقی  . منطقه باید آنچنان باشد که دست طراح را در انتخاب و یا ترکیب مسیرها بدون بروز مشکلی خاص، باز بگذارد( 1-1
 . تکند، از نظر دور نداشمنطقه که به سیر اجرای مسابقه کمک شایانی می

 نزدیکی امکانات( 71ماده 

در نظقر گرفتقه شقود کقه     ... شود در انتخاب منطقه، نزدیکی به تاسیسات شهری یا بین راهی، آبادی ها، پاسگاه امقداد، پناهگقاه و   توصیه می(  1-12
 .تواند به اجرای هر چه بهتر مسابقه، یاری رساندمی

 طراحی مسیر ( 77ماده 

رسیم که بهتر است نظر جمیع نفرات کارگروه برگزار کننده را در آن لحاظ نمود، به مرحله بعد، یعنی طراحی مسیر می پس از انتخاب منطقه که( 1-11
 : خود بسیار وقت گیر، حساس و شاید خسته کننده است و عوامل متعددی در آن دخیل خواهد بود که از این قرار است

 گسترة مسیر( 72ماده 

این امر مزایای بسیاری نظیر تسهیل داوری، راحتی هیئت برگزار کننقده،  . یک گسترة جغرافیایی قابل کنترل طراحی شود مسیر باید ترجیحاً در( 1-12
که به نوبۀ خوداز بسیاری صقدمات   -نیاز به امکانات کمتر، تمرکز نیروها و تماشاچیان در یک منطقه، تمرین و مرور مسائلی مانند فرود و صعود اصولی

را در بر خواهد داشت و از سقویی، ممکقن اسقت طراحقی را     ... صرف وقت و هزینه کمتر، پوشش خبری مناسب و . ن خواهد کاستو خطرات کوهستا
 . برای طراح، مشکل تر  و گزینه های ممکنه را محدودتر کند

 متداول بودن ( 79ماده 

،  برای عامه فراهم بوده باشد و اصقوالً در منطققه  ( و نه الزاماً مسیر)بهتر است مسیر انتخابی به گونه ای باشد که امکان صعود قبلی در منطقه ( 1-13
 طقهقنقت کلی از مقکند که شرکت کنندگان شناخ، شرایطی ایجاد می این امر عالوه بر مسائل  فوق و ترغیب همگانی.  جمعیت کوه نورد فعال باشند

، از بی احتیاطی ها و تحمل فشقارهای   ، با در نظر داشتن این موارد نگام رقابتقبه هه باشند تا قتقدی و توان مندی خود داشقنق، زمان ب رهاقسیقق، م
الزامقی   تهیه کروکی و نقشه برای اطالع رسانیدر صورت ضرورت و لزوم ضمناً . سنگین پرهیز کنند و سالمت مسابقه را بیش از پیش تضمین نمایند

 .است

 نامتعارف بودن( 74ماده 

تر است مسیر مسابقه در مناط  متداول طراحی شود، از سویی نیاز است تا جذابیت و تازگی نیز در آن برای شرکت کننقدگان  همان گونه که به( 1-14
. این از آن جهت است که بتوان شرایط یکسانی را برای نفرات مختلف ایجاد کرد و در ضمن، امکان مسیریابی و تفکر در مسیر محیا شقود . لحاظ شود

کارآمدی در دست طراح است تا بتواند در عین حال در یک منطقه، مسیرهایی با درجقه سقختی متفقاوت بقرای سقطوح  و رده هقای       این مقوله، ابزار 
 . ایجاد کند...( استانی، کشوری و )مختلف 

مثبقت و جقالبی بقه همقراه      این امر در نهایت نتایج. شودضمناً تنوع و تازگی مسیر، باعث رغبت بیشتر شرکت کنندگان و تأمل بیشتر آنان می( 2-14
ریزش )با این وجود، نباید مسیر را آنقدر بکر انتخاب کرد که یا شرکت کننده در پیمودن آن دچار مشکل شود و یا اینکه خطرات احتمالی . خواهد داشت

ای متداول، درصدی از مسقیر در داخقل   لذا در یک طراحی خوب، معموالً ضمن خرو  از مسیره. برای آنان پدید آید...( سنگ، پرتگاه های ناشناخته و 
 .شودمسیرهای مرسوم گنجانده می
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 درجه سختی( 75ماده 

مسلماً سقختی  . شوددرجه سختی مسیر، در ابتدای طراحی به طور تقریبی تعیین و سپس حین طراحی و ایجاد شرایط جدید اصالح و ترمیم می( 1-15
 . بستگی دارد... می، آمادگی و وضعیت عمومی شرکت کنندگان، امکانات و و یا آسانی مسیر، به سطح رقابت ها، شرایط اقلی

 داشتن دید خوب( 76ماده 

لزوم این امر بدیهی است و بسیاری از . ر را به گونه ای طراحی کرد که شرکت کنندگان به کرات در نقطه کور مسیر قرار گیرندیاصوالً نباید مس( 1-16
را سبک تر و ایمن تر خواهقد  ... ی مسیر، کنترل و نظارت داوری، امدادرسانی، اطالع از وضع مسابقه و خبررسانی و کارهای اجرایی مسابقه مانند طراح

 . کرد

 زمان سنجی( 71ماده 

قیقی برای باید از ابتدا عالوه بر اطالعات کلی مسیر و مسابقه، زمان میانگین طی مسیر به شرکت کننده اعالم شود تا وی بتواند برنامه ریزی د( 1-17
شقود، بلکقه از روی نقشقه و    این امر، نه فقط از راه صعود و طی فیزیکی مسیر مشخص مقی . گذراندن مسیر و اصالح خطاهای زمانی خود داشته باشد

د تا دقیقاً بتواند بایست برای آزمون رقابت کنندگان، زمان تعیین شده صعود را به وی ابالغ کربعضاً می. کروکی های دقی  نیز قابل تخمین خواهد بود
تقوان بقرای برققراری اردوگقاه     از این اطالعات، همچنین می. با برنامه ریزی و گام برداری مناسب، مسیر را در همان زمان و یا نزدیک به آن طی کند

اصله زمانی بین تیم های مسابقه، اجراء تعداد نفرات هر تیم و ف در ضمن، مدت زمان. های استراحت اجباری و یا ایستگاه های ثبت زمان استفاده نمود
 . نامناسب در مسیر مسابقه مواجه نگردندو شد باید متناسب با تعداد شرکت کنندگان تعیین شود تا کمبود وقت و آمد 

 پوشش نجات و امداد ( 78ماده 

د به دید جدی نگریست لذا بایقد در طراحقی   پر واضح است که در تمامی برنامه ها و خصوصاً در مسابقات رسمی، باید به مسئله نجات و امدا( 1-18
ذکر این نکتقه کقافی   . مسیر عالوه بر رعایت ایمنی کامل، امکان انجام عملیات نجات و امداد را در هر جای مسیر و با حداکثر سرعت در نظر گرفت

 . باشدناسب انجام مسابقه نمیاست که مسیر فاقد شرایط الزم برای نجات مصدومان احتمالی و امدادرسانی به آنان، به هیچ وجه م

 حفظ و انتقال اطالعات( 73ماده 

، مخفی نگاه دارند تقا   باید بعد از تعیین کلیات مسیر، تمامی مواردی را که بتواند راهنمای شرکت کنندگان باشدفرد طراح و گروه طراحی، می( 1-11
تا آن ها بتوانند در ارتباط تنگاتنقگ بقا   .  اطالعات به گروه داوری منتقل شود، باید جزئیات  از سوی دیگر.  شرایط رقابت برای همگان یکسان باشد

 . گروه طراحی، داوری دقی  و رضایت مندانه ای را به انجام رسانند

ف ، اساس و هقد  نوردی بدون ایجاد صدمات روحی و جسمی است پیمایی و کوهاز آنجایی که از اهم اهداف این مسابقه، گسترش ورزش کوه( 2-11
 : اصل زیر گذاشته شود 3بایست بر پایه برگزاری مسابقه می

 (. دقت و سرعت)به موقع رسیدن ( 3-11

 . کمترین خطا( 4-11

، توانایی های ویژه  و تغییقر شقرایط در    ، اطالعات عمومی ، فرهنگی سنجش سایر توانایی های شرکت کنندگان از جمله توانایی های فنی( 5-11
 .شودبا تائید کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون انجام می این شیوه نامه تنها

 . در این ماده نظر ناظر مسابقات نافذ است( 6-11

 . استفاده از طراحان مسیر به عنوان داور با هم آهنگی ستاد اجرایی، مانعی ندارد( 7-11

ا سبب نگردد، همراهی مربی و یا سرپرست با تیم شرکت کننده چنانچه طراحی مسیر مسابقه به گونه ای باشد که موجبات ازدحام و شلوغی ر( 8-11
 . بالمانع است

 . بایست از هر گونه همکاری فیزیکی خودداری نماید، مربی می درصورتی همراهی مربی و یا سرپرست با تیم مربوط( 1-11

 . فر از طراحان را به عنوان نمایندة خود معرفی نمایدتواند یک نعضویت سر طراح در بخش انضباطی، برای نیل به این منظور سرطراح می( 12-11

 لباسها و تجهیزات شرکت کنندگان( 21ماده 

مطاب  ، باطوم  ، جوراب نوردی ساق دارپیمایی و یا کوه، کفش کوه ، لباس پالر ، لباس بادگیر استفاده از کوله پشتی و پوشاک مناسب فصل( 1-22
 ده بسته به زمان ققکنندر صورت صالحدید برگزار ... ، هد المپ و  نک آفتابیق، عی دستکش:  یزاتی نظیرققتجهبوده و همچنین استفاده از بخشنامه 
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باید در جلسه توجیهی قبل از وسایل اجباری یا پیشنهاد ی می.  باشداطالع رسانی پیش از مسابقه برای شرکت در مسابقات الزامی می برگزاری و با

 .اده شوندمسابقه اعالم و نمایش د

 شماره رقابت کنندگان( 27ماده 

برگزار کننده مسابقه برای شرکت  کنندگان شماره هایی را برای اتصال به لباسهایشان همچنین نصب بر روی کوله پشتی همراهشان فراهم ( 1-21
 .اندن باشدباید در جلوی لباس و پشت کوله پشتی نصب، برای داوران قابل رویت و خواین شماره ها می.  کندمی

 خرو  از مسیر( 22ماده 
از مسیر مسقابقه خقار  شقود اجقازه ورود     . . . هر یک از شرکت کنندگان که به دالیل مختلفی همچون انصراف ، مباحث امدادی و پزشکی و ( 1-22 

 .مجدد به مسیر مسابقه را ندارد 

 محوطه ورودی( 29ماده 

کنترل الزم برای ورود بقه آن صقورت   .  نها توسط شرکت کنندگان مسابقه قابل دسترسی باشدباید محصور شده باشد و تمحوطه ورودی می( 1-23
 . گرفته و از ورود ورزشکارانی که این الزامات را رعایت نکرده باشند ممانعت به عمل خواهد آمد

در . ) شقود باال در مسابقات قبلی اختصاص داده می در مسابقات با تعداد باالی شرکت کنندگان ترجیحاً مکانهای مناسب تر به افرادی با رتبه( 2-23
 (.شودمسابقات قهرمانی خط اول به صورت اختصاصی به نفرات برتر مسابقات قبل اختصاص داده می

 شروع مسابقه( 24ماده 

 .باید همینگونه باشداول می متر اول مسابقه و ترجیحاً در کیلومتر 522این پهنا در . متر برای شروع مسابقه نیاز است 5پهنای حداقل ( 1-24

 . و ناظر فدراسیون برای شروع مسابقه الزامی استرئیس هیأت داوری تایید ( 2-24
 (Check Point) نقاط کنترلی( 25ماده 

 . باید در نقاط مشخصی از مسیر نظیر قله ها، انشعابات یا تقاطع ها برقرار گردندنقاط کنترلی می( 1-25

باید زمان دیگری را برای برگقزاری مجقدد مسقابقه در    برگزار کننده مسابقه می.  صورت وجود شرایط بحرانی لغو خواهد شدمسابقات تنها در ( 2-25
 . نظر بگیرد

 کنترل دوپینگ( 26ماده 

 .سیاست های ضد دوپینگ براساس قوانین جاری وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون صورت خواهد گرفت( 1-26

 هدای جوایزمراسم رسمی ا( 21ماده 

همچنقین برگقزار کننقده    . کنندبرگزار کننده در مورد تاریخ مسابقه، جلسات و مراسم اهدای جوایز برنامه زمان بندی مراسم تصمیم گیری می( 1-27
 . باید اطمینان حاصل کند که تمام جوایز بدون تبعیض جنسیتی به سه نفر اول زن و مرد اهدا شده استمی

 محیطیمسائل زیست ( 28ماده 

باید اطمینان حاصل کند که طراحی مسیر به گونه ای صورت گرفته که آسیبی به اکوسیسقتم منقاط  حسقاس وارد    برگزار کننده مسابقه می( 1-28
دپقذیر  پس از پایان مسابقه تمامی عالمت گذاریها و زباله ها از محل مسابقه جمع آوری شده و برای تمامی نشقانه گقذاریها از مقواد تجدی   .  کندنمی

 . استفاده شده است

 . ، عالوه بر حذف شرکت کننده از دور مسابقه امتیازمنفی تیمی را نیز در پی خواهد داشت انجام خطای مهم (23ماده 

 خطاها( 91ماده 

و یا توسط کقادر   ناظر رئیس هیئت داوری و تائید رقابت کننده ها ممکن است خودشان به صورت داوطلبانه از مسابقه کنار بروند یا از طرف ( 1-32 
 .پزشکی حاضر ، مجبور به کناره گیری از مسابقه شوند 

بایستی بر اساس روشی که در طی جلسقه ی تقوجیهی مسقابقه توضقیح داده شقده در نققاط       ( داوطلبانه و یا اجباری ) کناره گیری از مسابقه (2-32
 .بازرسی انجام گیرد مگر در شرایط بسیار خاص 

یا مسئولین نقاط بازرسی ، ممکن است ، شرکت کننده ها را در هر نقطه ای از مسقیر مسقابقه ،    وری یا مسئولین فنی و داوریرئیس هیئت دا(3-32
 .به پوشیدن بادگیر ، سرپوش یا کاله یا دیگر موارد از لباسها و تجهیزات اجباری ، وادار نمایند 
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خطاهایی که منجر به حذف شرکت کننده آمده اعمال خواهند شد و نیز  ISFچه که در جرایم بر اساس آئین نامه های مسابقات مختلف و آن( 4-32

 : از دور مسابقه خواهد شد عبارت است از

 نوع خطا کد خطا

1 
                       تنه زدن

 (.مردودی از مسابقه ) دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت  9

2 
                    هل دادن

 (.مردودی از مسابقه ) دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت  9   

3 
 ، بهداشت فردی آلودگی صوتی( متر /+ -122بیرون از مسیر مسابقه تا شعاع )  عدم رعایت مسائل زیست محیطی

 .(مردودی از مسابقه ) ه ورزشکار تا سلب صالحیت دقیقه به زمان مسابق 9

4 
 .یم مسیر مسابقه بصورت عمدی یا سهوی دنبال نکردن عال

 (.مردودی از مسابقه ) دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت  9

5 
 . در معرض دید نباشند  ( ورزشکار ) شماره لباسها 

 (.مردودی از مسابقه ) دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت  9

6 
 شروع غلط 

 (.مردودی از مسابقه ) ورزشکار تا سلب صالحیت  دقیقه به زمان مسابقه 9

7 
 .عبور نکردن از نقاط بازرسی اجباری 

 (.مردودی از مسابقه ) دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت  9

8 
 کمک نکردن به دیگر شرکت کننده ها در صورن نیاز به کمک  –داشتن رفتار غیر وزرشی در طول مسیر مسابقه 
 (.مردودی از مسابقه ) به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت  دقیقه 9

1 
 .نداشتن یا عدم استفاده از تجهیزات مورد نیاز 
 (.مردودی از مسابقه ) دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت  9

12 
 .تبعیت نکردن از دستورات کادر برگزاری یا داوران 

 (.مردودی از مسابقه ) ر تا سلب صالحیت دقیقه به زمان مسابقه ورزشکا 9

11 
 .بدون هیچ علتی در مراسم اهداء جوایز شرکت نکنند 

 عدم صالحیت

12 
 .از انجام تست آنتی دوپینگ سرپیچی کنند و یا یک نتیجه ی مثبت در آنتی دوپینگ داشته باشند 

 عدم صالحیت

13 
 .ض شماره یا دستکاری شده باشد تعویشماره لباسها 

 م صالحیت و حذف از مسابقهعد
 .گردد مواردی که در جلسه فنی اعالم می 14

 .بنابر شرایط خاص در منطقه برگزاری اضافه می شود 14ردیف شماره * 
 .و عواقب احتمالی بر عهده شرکت کننده می باشدمسئولیت دریافت هرگونه کمک در طول مسیر مسابقه اعم از خوراکی و دریافت پوشاک و لوازم * 

               

 

 مسابقات (97ماده 

نوردی و صعودهای ورزشی استان ها، نهادها و یا سازمان های رسمی از سو ی فدراسیون به رسمیت شقناخته شقده انقد،    فقط هیئت های کوه( 1-31
 .مجازند تا درخواست میزبانی یک مسابقه مورد تایید کارگروه را ارائه دهند
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 :اتاشکال مسابق( 2-31
 .مسابقات قهرمانی( 1-2-31         

  .مسابقات جام فجر( 31-2-1-2                     .مسابقات قهرمانی کشور( 1-1-2-31                                        
 .مناسبتیمسابقات  ( 31-2-1-4                    .مسابقات قهرمانی استان( 3-1-2-31                                        

 .مسابقات همگانی( 2-2-31                      

 مسئوالن رسمی مسابقات( 92ماده 

 : نمایدمیمعرفی کارگروه مسابقات و لیگ، مسئوالن ذیل را در هر مسابقات رسمی مصوب کارگروه به طور رسمی ( 1-32
 .و عوامل اجرایی داوریحی، کادر طرامدیر مسابقه، رئیس هیئت داوری، ناظر، سرطراح، ( 2-32

 .تیمیمحاسبه امتیازات مسابقات انفرادی و  ( 99ماده 
 امتیاز انفرادی (1-33

 :امتیازها در هر مسابقه ، براساس نتایج زنان و مردان برنده با توجه به تقسیم بندی امتیازها در هر رده مشخص می شوند 
ام  52ام بقرای مقردان و جایگقاه     42با کاهش دو امتیاز دو امتیاز تا جایگاه  52،  52،  54،  56،  58،  62،  62،  64،  66،  68،  72،  78،  88،  122

 .برای زنان پایین می آید 
 امتیاز دهی تیمی( 2-33

ک مقورد  حقداقل یق  ) بر اساس امتیازهای فردی به دست آمده توسط چهار نفر باالی جدول بدست می آید سیستم امتیاز دهی تیم های رسمی ملی ، 
 ( .برای هر جنس 

 اعتراضات (94ماده 

انتشقار نتقایج    دقیققه از زمقان    5مدت زمان اعتراض به هر یک از مراحل مسابقه ، می بایست با نام فرد معترض و شماره لباس او ، در خط پایان و یا در ( 1-34
خواهد شقد در  هیئت داوری به ایشان عودت داده  صورت تائید اعتراض توسط پرداخت گردد  که درمبلغ ورودیه بابت ح  اعتراض نوشته و امضاء شده و موقت ، 

 .می گردد غیر این صورت ثبت و ضبط 
 

هرگونه تغییر یا جابجائی و یا موارد پیش بینی نشده با تائید فدراسیون کوهنوردی و صعودهای 

 .ایران و اعالم در بخشنامه های مربوطه قابل اجراء می باشد . ا . ورزشی ج 

 

برگزاری مسابقات ذکر شده در قوانین بین المللی منوط به ایجاد شرایط ذیربط در 

متناسب با امکانات ، لوازم ، تجهیزات در اختیار و همین طور شرایط  داخل کشور

 .فرهنگی می باشد 

 

******************** 
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 فصل سوم 
 قوانین بین المللی دوی کوهستان

 (اسکای رانینگ ) 
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 اول دفتر
د عالقه به صعو. و نوآوری شده است رفت انسان از بدو خلقت همواره کنجکاو و جستجوگر بوده و این کنجکاوی منجر به پیش

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

، سرانجام  مندان به انجام این ورزش در سراسر جهان رشد روزافزون این ورزش و جذب عالقه.  گردید( اسکای رانینگ)کوهستان 

میالدی  2228سال نوردی را به ارمغان آورد و این فدراسیون از  کوهاز فدراسیون جهانی اسکای رانینگ استقالل فدراسیون جهانی 

 .صورت مستقل آغاز نمود فعّالیت خود را به

باط اداری و اجتماعی و ضمنوط به رعایت نظم و ان,  کاران کشورمان در تمامی ابعاد رفت کمّی و کیفی ورزش حضور و پیش

 .باشد مفراح و مهیج میی  چنین رعایت اصول فنای و تشکیالتی این رشته هم

ای که در سطح  های بالقوّه نیرو دست از تالش و کوشش برنداشته و با به کارگیری تمامی دارد تا ، ما را برآن می نگاه به آینده

نظیری که در میان جوانان این مرز و بوم وجود  ، در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کم کوشند کشور برای اعتالی نام ایران می

 .، فعّالیت خود را دوچندان نماییم دارد

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

خود اعمال نماید ،  جا که انسان رقابت را بدون ضوابط و مقرارات در زندگی آن. مداری در آن است  مداری و انسان نماید ، قانون می

های  وجه تمایز دوی کوهستان با دیگر رشته. مند نخواهد بود  کرد خود رضایت دچار بخل و حسد گردیده و دیگر از عمل

مند نمودن این رقابت  مند نمودن و قانون همین خصلت و توجّه به سامانه. نوردی ، وجود رقابت در ذات آن است  نوردی یا کوه سنگ

ناپذیری است که لزوم تدوین  آورند ، از اصول خدشه مند انرژی جوانانی که به این رشته روی می منظام و سازمانذاتی و هدایت 

 .سازد ازپیش نمایان می چنین را بیش هایی این نامه شیوه

صل بوده و حا (اسکای رانینگ)ترجمه مجموعه قوانین بین المللی دوی کوهستان ای را که پیش رو دارید شامل  مجموعه

در طی تاریخ و صعودهای ورزشی نوردی  فدراسیون کوهمسابقات و لیگ تالش جمعی بسیاری از همکاران گرامی در کارگروه 

، شاهد  سوزان این رشته ربط و تالش تمامی دل مسئوالن ذی ی تمامی جانبه امیداست با حمایت همه.  باشد فعّالیت این کارگروه می

 .شاءاهلل ان. و جهان باشیم کسب افتخارات بزرگ در سطح آسیا

 مهدی داورپور                    
 تهران                        
 1316اسفند                     
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 مقدمه. 9
 1115که در سال ) ، به دنبال تغییر فدراسیون ورزش در ارتفاع  2228فدراسیون بین المللی دوى کوهستان ، در سال   1-1

، جهت ارتقاء ،  نامیده خواهد شد ISF فدراسیون بین المللی دوى کوهستان که بعد از این . شکل گرفت ( بود  ایجاد شده
 .ترویج ، کنترل و مدیریت ورزش  دوى کوهستان و ورزش هاى چند منظوره مشابه به وجود آمد 

در راستای ارتقاء رقابتهای با محترم شمردن محیط زیست ،  "دوى کوهستان "در توسعه ورزش  ISFتعهدات    2-1
،  ISFاهداف  . های حرفه ای  و پرورش سالمت فیزیکی رقابت کنندگان می باشد  عمومی و شخصی ، توسعه آموزشگاه

، رقابت ها و مسابقات به عقنوان یک فقدراسیون بین المللی مسقتققل با هویت قانونی خود می  دوى کوهستانمدیریت ورزش 
 .باشد 
مسئول تمامی جوانب بین المللی دوى کوهستان و رقابت هاى ( ISF)بین المللی دوى کوهستان  فدراسیون  3-1

مدیریت ، قانونمند کردن ، ارتقاء ، توسعه و  ISFهدف اصلی . ورزشهای چند منظوره کوهستانى وابسته در ارتفاعات می باشد 
 .عات باال در سطح جهانی است پیشرفت و تقویت ورزش دوى کوهستان و ورزشهای چند منظوره در ارتفا

4-1  ISF  این . ، ورزشکاران و مسئوالن سازمان را گسترش می دهد  ارتباطات ، شبکه ها ، روابط دوستانه میان اعضاء
،  مرجع نهایی برای تمامی موضوعات مربوط به دوى کوهستان و سایر رقابت هاى ورزشهای چند منظوره در  فدراسیون

 . شد ارتفاعات باال می با
5-1 ISF   یک انجمن بین المللی غیر دولتی ، بدون داشتن اهداف درآمدزایی از منافع بین المللی ، دارای شخصیت

 .در سوئیس می باشد  ISFمقر . قانون مدنی سوئیس است   62ffمادهحقوقى برگرفته از 
انى دوى کوهستان و یک مرجع راهنما این است که مرجعی بین المللی برای رقابت هاى جهها هدف این آئین نامه   6-1

هدف این قوانین توصیف وظایف و حقوق مربوط به رقابت کننده هایی است که در . برای آئین نامه های رقابت هاى ملی باشد 
 .شرکت دارند و آنهایى که سازماندهى این رقابت ها را انجام مى دهند  ISFرقابت هاى رسمی بین المللی 

 .انگلیسی است  ISFزبان رسمى   7-1

 ( بند چهار اساسنامه) اهداف و اصول 
اجازه هیچگونه تبعیضى را به  ISF. مستقل از هرگونه مسائل سیاسى یا حکومتى است  ISFتمامی فعالیتهای   8-1

و  به تمام معنى از تساوى جنسیتى در تمام فعالیت هاى خود حمایت کرده  ISF. د دالیل سیاسى ، نژادى و مذهبى نمى ده
 .آن را ترویج میکند 

1-1  ISF   مسئول بوده و تعهد مینماید که: 
، تنظیم و قواعد و استانداردهاى الزم برای رقابت ها را بر اساس اصول کلى توضیح داده شده در اساسنامه و مقررات ( 1

 .اعمال نماید 
 .اساس مقررات تنظیم و اعمال نماید قواعد الزم براى رقابت هاى بین المللی و چگونگی مشارکت در آنها را بر( 2
 .را براى اینکه کدامیک از رقابت هاى دوى کوهستان رسمی شناخته شود، انجام دهدالزم تصمیم گیری ( 3
به اعضاء و سایر سازمانهایى که خواستار مجوز براى سازماندهى رقابت هاى بین المللى و فعالیت هاى وابسته هستند ، ( 4

 .الزم را اعطا نماید  مجوزها و قراردادهاى
 .کنترل هاى الزم را روى تمرینات خوب ورزشى داشته و آنها را ارتقاء دهد ( 5
با دوپینگ و هرگونه فرآیند دیگرى که ممکن است باعث تاثیر در شرایط یکسان انجام فعالیت ورزشى باشد مبارزه کند ( 6

 .و مقررات ضد دوپینگ را اعمال نماید  IOCو کد پزشکى 
به منشور المپیک احترام گذاشته و این ورزش را در جهت شناخته شدن احتمالى به عنوان یک رشته در المپیک توسعه ( 7
 .دهد 
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 .ارزش هاى دوى کوهستان را حفظ نماید ( 8
براساس رقابت هاى سازماندهی شده توسط طرف هایى که توانائی مالی و صالحیت رعایت   ISFتقویم رسمی  1-1-1

ماموریت هماهنگى تقویم مسابقات بین المللى و  ISF.مسابقات بین المللی را اثبات کرده اند ، بنا نهاده شده است  استاندارد
 .اعمال قوانین رسمی در این مسابقات را دارد

و تصمیم  ISFقوانین  ت ،در موارد مغایر. مطابقت داشته باشد  ISFآئین نامه های مسابقات محلی باید با قوانین 2-1-1
 .نمایندگان این فدراسیون نافذ خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف. 2
1-2  ISF :   دوى کوهستانفدراسیون بین المللی 

2-2  SKYRUNNER :  ورزشکاری که در رشته دوى کوهستان رقابت میکند. 

3-2  SKYRUNNING :  6وسط شیبمتر یا بیشتر و در کل مسیر حداقل مت 2222رشته دویدن در کوه ، ارتفاع تا  

.  ( UIAA grades)نباشد  دو درصد ، که درجه سختی صعود ، بیشتر از گرید  32درصد باشد و شامل قسمتهایی تا شیب 
دستکش های فنی و دیگر تجهیزات ممکن . باتون ها و کرامپونها  و  دستها می تواند برای کمک به حرکت استفاده شوند 

 .باشد است ، برای تعدادی از مسابقات اجباری 

،   SKY: شاخه های اسکای رانینگ تقسیم میشود به رشته های مختلف  :شاخه های دوى کوهستان  1-3-2

ULTRA   و VERTICAL   که به شرح ذیل تعریف میشوند: 
در . درصد باشد  15آسفالت در کل مسیر بایستی زیر . مسیرها می توانند جاده ، راه باریک ، یخ ، صخره و یا برف باشند 

درصد در طول کل مسیر را داشته و به باالترین  6متر ندارند ، مسیرها باید حداقل متوسط شیب  2222کشورهایی که ارتفاع 
 .درصد دامنه تغییرات قابل قبول است  5. نقاط برسند 

 2-3-2     :  SKY متر صعود عمودی 1322کیلومتر و حداقل  41تا  22مسافت مسابقات بین 

3-3-2 : ULTRA    متر صعود عمودی یا ماکزیمم زمان  3222کیلومتر با حداقل  11تا  52مسافت مسابقات بین
 .ساعت باشد  16اتمام مسابقه بایستی زیر 

4-3-2VERTICAL  :   درصد 33درصد و در بعضی قسمتها باالی  22مسابقات در سرباالیی با حداقل شیب متوسط
 .کیلومتر باشد  5با طول ماکزیمم 

 :توجه 
  در صورت مهیا نبودن شرایط اجرای برخی از مفاد قوانین در مسابقات داخلی ، هرگونه تغییرات با تائید کار

 .قابلیت اجرایی خواهد داشت گروه مسابقات و لیگ این فدراسیون 
  می بایست در جلسه فنی قبل از ... تمامی نکات فنی ، الزامات اجرایی ، قوانین ، مقررات ، توضیحات و

 .مسابقه برای شرکت کنندگان توضیح داده شده و به همان شکل نیز در هنگام برگزاری اجرا گردد 
 داخلی عالوه بر قوانین فوق می بایست شیوه نامه  تمامی عوامل اجرایی و دست اندرکار برگزاری مسابقات

 .را مدنظر قرار داده و رعایت نمایند ( اسکای رانینگ ) برگزاری مسابقات دوی کوهستان 
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پارامقتقرهای اضافه مانند متوسط شیب ، ارتفاع ، مسیرهای برفی ، یخچال و  :وح فنی اسکای رانینگ  سط 5-3-2

 .غیره می توانند در تعریف سطوح فنی مسیرها استفاده شوند 
 عناین مسابقه دوی کوهستان  4-2

1-4-2  SKYRACE :  متر  1322له و قاصفکیلومتر  22سکای رانقیقنگ با حداقل های اقتقابقبا تعریف کلی رق

 صعود عمودی

2-4-2    SKYMARATHON :   ساعت طی  5ستی کل مسیر را زیر ققکیلومتر و برنده بای 32حداقل فاصله

 .متر برسد  4222متر صعود عمودی داشته باشد یا به ارتفاع  2222حداقل . نماید 

3-4-2   ULTRA SKYMARATHON :  مودی بیشتر از قد ععوقتر با صقکیلوم 11تا  52مسابقات بین

 متر  3222

5-4-2   VERTICAL KILOMETER :  متغیر و شیب در مسیرهاى متر صعود عمودی  1222مسابقاتی با

در سطوح با ارتفاعات مختلف تعریف  VERTICAL KILOMETER. کیلومتر تجاوز نمی کند  5قابل توجه که از 
.  متر 3222متر تا  2222متر از  2222تا  1222متر ، از  1222تا  2از : به عنوان مثال (  متر/+ -222با دامنه تغییر )، میشود 

VERTICAL KILOMETER  هم وجود دارد دو و سه برابر. 

6-4-2  SKYSPEED :  شیب % 33متر یا بیشتر صعود عمودی و بیش از  122مسابقاتی با. 

7-4-2 SKYSCRAPER RACING / VERTICAL RUNNING :  یب مسابقات عمودی با ش
 .داخل سالن یا خار  از سالن روى پله % 45بیش از 

8-4-2 SKYBIKE : مقسقابققات ترکقیبى شامل ترکیب دوچرخه سوارى یا دوچققرخه سققوارى کقوهقسقتان و 

VERTICAL KILOMETER  یا رقابت هاى دوى کوهستان. 

1-4-2  SKYRAID:  ى با دیگر ورزش ها مثل در فواصل طوالنی بصورت ترکیب دوى کوهستانمسابقات تیمی

 دوچرخه سواری ، اسکی  ، کوه نوردى و غیره
 

 رقابت های دوی کوهستان. 9

 .می باشد  ISFهر کشوری مسئول سازماندهی رقابتهای ملی دوى کوهستان ، بر مبنای قوانین :رقابت های ملی 1-3

رقابت . های خاصی برگزار می شود این رقابت ها با آئین نامه  : دوى کوهستانمسابقات قهرمانی قاره ای  2-3

تمام اعضای تیم باید ملیت خود را که آن را . تیمهای ملی در مسابقات قهرمانی قاره ای رده بندی می شوند . ها آزاد است 
 .نمایندگی می کنند ، داشته باشند 

رقابت ها . ر می شود این رقابت ها با آئین نامه های خاصی برگزا :مسابقات قهرمانی جهان دوى کوهستان   3-3

تمام اعضای تیم باید ملیت خود را  که آن را . تیمهای ملی در مسابقات قهرمانی جهان رده بندی می شوند . آزاد است 
 .نمایندگی می کنند داشته باشند 

این رققابت ها با آئقین نامه های خاصی برگزار می  :مسابقات قـهرمانی جهـان دوى کوهـستان جوانان   4-3

تیمهای ملی در مسابقات قهرمانی جهانی رده بندی می شوند و . فقط ورزشکاران از کشورهای عضو پذیرفته می شوند . ود ش
 .تمام اعضای تیم باید ملیت خود را که آن را نمایندگی می کنند داشته باشند 

 .این رقابت ها با آئین نامه خاص برگزار می شود   :بازیهای کوهستان  5-3

این نوع مسابققات برای ورزشکاران اسکای رانینگ انفرادی و تیم های دارای اسپانسر با   :مسابقه هایی دیگر  6-3

 . رده بندی های مشخص آزاد می باشند 
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آزاد بین المللی برای  مسابقات ( :SWS)سرى مسابقات جهانى ورزشکاران دوى کوهستان   1-6-3

 .اسپانسر با ساختار و رده بندى هاى خاص و یا تیم هاى داراى منفرد ورزشکاران 

مسابقات آزاد دوی کوهستان برای  ( :SNS)سرى مسابقات ملی ورزشکاران دوى کوهستان   2-6-3

 .و یا تیم هاى داراى اسپانسر با ساختار و رده بندى هاى خاص ملی منفرد ورزشکاران 

  VERTICAL KILOMETER (VKWC: )مسابقات جهانى   3-6-3
و یا تیم هاى داراى اسپانسر با ساختار و رده منفرد برای ورزشکاران  VERTICAL KILOMETERت آزاد مسابقا

 .بندى هاى خاص 

و یا تیم منفرد برای ورزشکاران  مسابقات آزاد صعود بلند  VERTICAL (VWC: ) مسابقات جهانى   4-6-3

 .هاى داراى اسپانسر با ساختار و رده بندى هاى خاص 

 گر تعاریف دی

7-3IOC   :کمیته بین المللی المپیک 

 .کشور مستقل که توسط انجمن بین المللی به رسمیت شناخته می شود : کشور  8-3

 .مسابقاتى که برای همه دوندگان آزاد است : مسابقات آزاد   1-3

 

*********** 
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 قوانین برگزار کننده ها. 4
مغایرت نظریه صورت وجود در . باشد  ISFمبتنی بر قوانین رسمی آئین نامه های مسابقات محلی باید  :مقدمه  1-4

 .و تصمیمات آن ، نافذ خواهد بود  ISFهای بیان شده در قوانین 

، بایستى به اعضا ملی یا  ISFبرگزاری رقابتهای  درخواستهاى :حوه اجراى مسابقاتبرای ن پیشنهادات 2-4

این ح  را دارند که این درخواست ها را کاندید  ISFاعضاى . استه شود ارائه شده و فرم پیشنهادات خو ISFمستقیماً به 
 .مسابقات قهرمانى قاره اى یا جهانى کنند 

را دارند ، این قوانین و قوانین  ISFکه برگزارکنندگانى که درخواست برگزارى رقابتهاى  واضح و مبرهن است 1-2-4
 .را خوانده و آنها را قبول دارند  ISFعمومى 
 :که در زیر بیان شده ،باشد  ISFپیشنهادات می تواند شامل هر کدام از مسابقات  2-2-4
 مسابقات قهرمانی جهانى دوى کوهستان  -
 دوى کوهستانمسابقات قهرمانی قاره ای   -
 مسابقات قهرمانی جهانى دوى کوهستان جوانان  -
 سرى مسابقات جهانی ورزشکاران دوى کوهستان  -
 VERTICAL KILOMETERمسابقات جهانى   -
 VERTICAL مسابقات جهانی   -
 سرى مسابقات ملی ورزشکاران دوى کوهستان -
مربوط بایستى به همراه مستندات کامل شامل تمام اطالعات ( پیشنهادات براى برگزارى رقابتها ) کلیه درخواستها  3-2-4

تامین کادر فنى ، محل  سانى به رقابت کننده ها ،به رقابت ها بصورت کلى و همچنین بودجه رقابتها ، چگونگى خدمات ر
 .اسکان ، غذا ، جوایز ومدالها ، دعوتنامه ها ، تبلیغات ، امکانات الزم براى خبرنگاران و رسانه ها و غیره باشد 

 . با در نظر گرفتن نظرات ارائه شده از کمیسیون فنى تصویب خواهد شد ISF، بوسیله کمیته مدیریت  ISFتقویم  4-2-4

برای شرکت در هر یک از رقابتها براى رقابت کننده هاى رده باال در نظر  اىسهمیه  ISFهر سال  :شرایط خاص 3-4

گرفته و همچنین امکاناتى مانند ورود تضمین شده آنها به رقابتها و ملزومات اسکان و غذا برای مسابقه دهندگان رده باال، 
وزنامه نگاران و عکاسان و جوایز نقدى حداقلى ، کاپ ، مدال ، نشان و غیره برای ، گروه ورزشى تلویزیون ، ر ISFکارمندان 

 .این ملزومات بصورت مشروح در فرم هاى پیشنهاد بیان شده است . برندگان مسابقه ، در نظر می گیرد 

دى از وظایف شامل امضاء کنند و روى انجام تعدا ISFبرگزار کنندگان رقابت ها باید قراردادى با   :قرارداد  1-3-4

حقوق و تکالیف ، اسپانسرها ، جوایز ، اعمال قوانین ، وظایف مالى ، بیمه ، در دسترس بودن امکانات و خدمات مورد نیاز ، 
 .تبلیغات و غیره موافقت نمایند 

مسابقه در  رقابت ها و فدراسیون ملى بایستى تمامی بررسیهاى الزم را براى اطمینان از اینکه گانبرگزارکنند 2-3-4
کمکهاى پزشکى ، اقدامات نجات ، ایمنى محل برگزاری مسابقه و . )بهترین شرایط ممکن انجام می گیرد ، به عمل بیاورند 

 (غیره 

هر ساله هزینه هاى شرکت در مسابقه  با موضوع مشارکت در هزینه های عمومی و پول جوایز   :هزینه عضویت  4-4

، رسانه ها و غیره قابل مذاکره  ISFهزینه بقیه نیازها مانند میزبانى از کادر فنى ، نمایندگان  تامین. تعیین می گردد  نهایی ،
 .است 

که سیاست بیمه اى برگزار کنندگان رقابتها ،  مطمئن شوندتیم ملی مسابقات بایستی  سرپرستاناعضا یا   :بیمه   5-4

با وضع قوانین ملى ابر این آنها باید از پایبندى برگزارکنندگان بن. پوشش هاى الزم را براى بیمه مسئولیت هاى مدنى دارد 
 .ضمن احترام به قوانین مالیاتى محلى یا ملى مربوط به این قبیل مسابقات و با فرض هرگونه ریسک مالى مطمئن شوند 
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وانان و جوایز و مدالهای مسابقات قهرمانی جهانی و ج ISF :پرداخت می شود  ISFهزینه هایی که توسط  6-4

 ،، رسانه هاى اجتماعی  ISFمسئول تبلیغات جهانى مسابقات ، مدیریت وب سایت  ISFهمچنین . قاره ای را تقبل می کند 
 .ارتباطات رسانه ای و غیره می باشد 

در صورت مغایرت ، برگزار کننده . تاریخ مسابقه باید با دیگر مسابقات همخوانى داشته باشد  :تقویم مسابقه  7-4

 .برگزاری مسابقه درهفت روز زودتر یا دیرتر تمایل داشته باشد تا در تقویم مسابقات باقى بماند  نسبت بهستى یبا

 :هر برگزار کننده مسابقه ملزم است که  :وظایف برگزار کننده ها  8-4

شامل قرار نماید که ارتباطات الزم را با مقامات محلی بر. تمامی مجوزها و بیمه های مسابقه را فراهم نماید  1-8-4
 .می باشد و بستن جاده هاى نزدیک محل براى ایمنى شرکت کننده ها و عموم  احتمالیارتباطات جهت کنترل ترافیک 

سرپرستی ، کادر نام نویسی مسابقه ، مدیر مسابقه ، عالمت گذار مسیر مسابقه  :تأمین تمامی کادر سازمانی  2-8-4

، ایستگاه  ( بلندگوها) پخش صدا  و پایان مسابقه ، وقت نگهدارها ، سخنگو  ، سیستم و راهنمایان مسیر ، مسئولین شروع
 .مطبوعات کمک و کادر نقاط بازرسى ، کادر پزشکى ، خدمات امداد و نجات و واحد 

ل و کوله رقابت کنندگان ، گردآوری و کنتر( شماره های شرکت کنندگان)مدیریت شرکت کنندگان ، توزیع لباسها  3-8-4
 .لیست شروع ، تهیه و چاپ نتایج برای مقامات رسمی و ورزشکاران 

در محل  تابلوهاى راهنماتهیه موارد الزم و آماده کردن محل مسابققه با گذاشتن عالئم و قرار دادن پرچمها یا  4-8-4
 .اههای کمکی تامین و مدیریت نقاط کنترل و ایستگ. انشعاب ها یا نقاطی که ممکن است سردرگمی به وجود آید 

 تهیه و تدارک کمکهای پزشکی و امداد و نجات  5-8-4
 مساعدت برای ورزشکاران انصرافى 6-8-4
سازماندهی یک جلسه توجیهی قبل از مسابقه در یک مکان مناسب جهت پذیرش تمامی کارکنان و شرکت  7-8-4

 .کنندگان 

 .و پشت صحنه  تهیه جوایز نقدی و جایگاه مخصوص  : مراسم اعطا جوایز 8-8-4

  ISFمنطقه ای شامل فضایی برای اسکان همکاران  تامین 1-8-4

 . ISFکالس مطاب  و کارکنان رسانه ISFتهیه و تدارک مکان و غذا برای ورزشکاران منتخب ، مقامات رسمی  12-8-4
مشخص کردن مناطقی برقراری امنیت ، اختصاص محلی مجزا برای عموم ، محلی برای شروع و پایان مسابقه ،  11-8-4

 .در طول مسیر مسابقه هر جا که الزم باشد 
تامین وسایل حمل و نقل برای مقامات رسمی و مطبوعات ، تا قادر باشند که به نقاط مختلف مسیر دسترسی پیدا  12-8-4
 ( .، هلیکوپتر ، موتور جیپ: مانند)کنند 
 رخی مسابقات در ب  ISFبا همکاری    انجام کنترل هاى ضد دوپینگ 13-8-4
 .فراهم کردن امکانات استفاده از سرویس بهداشتی و حمام در نزدیکی محل شروع و پایان مسابقه  14-8-4 
رسانه مجزا براى تهیه اعتبار نامه رسانه ها ، تهیه عالئم برای دسترسی به مناط  مشخص شده ، ایجاد مناط   15-8-4

 .عات مسیر و نتایج به شکل دیجیتال ها در خط پایان ، تهیه لیست شروع ، تهیه اطال
 WIFIاز طری  فراهم کردن اتاقی مخصوص مطبوعات با دسترسی رایگان به اینترنت  16-8-4
 .و رسانه ها  ISFتهیه کردن عکسهای حرفه ای برای  17-8-4
های مربوطه  و یا عالمت ISFعالمت. داشته باشد  ISFهر مسابقه باید یک وب سایت با لینک به وب سایت  18-8-4

 .اخبار مسابقات قبل و بعد از مسابقه با نتایج آن باید ارسال شود . باید در آن قرار داده شود 
که چه لباس و وسایل اضافی  می توانند مشخص کنند،  ISFدرهر مسابقه ، برگزار کنندگان با هماهنگی نماینده  11-8-4

 .برای شرکت کننده ها ممکن است الزم باشد 
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تبلیغات برگزار کنندگان مسابقات که شامل وب سایت و رسانه هاى جمعى است بایستى داراى آرم  -  ISFغلیتب 1-4
ISF  و آرم رقابت هاى رسمی شاخه مربوطه که توسطISF  داده شده است باشد. 
 ”WORLD CHAMPIONSHIPS”  ،“CONTINENTAL CHAMPIONSHIPS“–یعنى ) 

،“YOUTH SKYRUNNING WORLD CHAMPIONSHIPS”،   یا“SKYGAMES“ ) و
 .باشد  ISFهمچنین شامل آرم همکاران 

ISF   لیستی از همکارانش ، جهت اختقصقاص فضای الزم به آنقها ، در محل مورد نقظر ، برای برگزار کننده مسابقه تهیه
 . می کند 

مناقشه در این  نوعهر. می باشد تمامی آگهی هایی که تصور شود که برای سالمتی یا مسائل روحی نامناسب باشد ممنوع 
 .و کمیته بازاریابی  منعکس گردد  ISFمورد ، بایستى به 

 : برگزار کننده به شرح زیر مفروض است  توسط ISFتبلیغ 
یک صفحه کامل تبلیغاتی باید در بروشور مسابقه باشد ، همچنین آرم های مرتبط  در تبلیغات ، وب سایتها ، رسانه های  (1

 .و هر مطلب چاپ شده نیز قرار گیرد ( پوستر) گهی ها جمعی  و روی آ

درباالى آن ، روی جایگاه شروع و پایان و در خط پایان و روى سکوى جوایز قرار  ISFو یا بنرها  با عالمت  ISFآرم  (2
 .گیرد 

 .قات پیروی کنند بایستى از استانداردهای میزبانی و الگوی راهنمای مساب برگزارکنندگان مسابقات  :استانداردها  12-4

تهیه میگردد و همچنین  ISFبرگزار کنندگان هرمسابقه در متریال تبلیغاتى که توسط  تبلیغ :تبلیغ برگزار کننده  11-4

 .و از طری  ارتباطات منطقه ای انجام می گیرد  رسمیدر وب سایت 

ارتباطات و تبلیغات ، محلى است که مسئول  ،دفترمطبوعاتى برگزار کننده  :دفتر مطبوعاتی و روابط عمومى    12-4

اخبار قبل و بعد از مسابقه به همراه تمام تصاویر و نتایج و . شامل قرار دادن بنرها ، پوسترها و بروشورها در محل می باشد 
ابقه ساعت بعد از اتمام مس 24هرگونه اطالعات مربوط به رقابتها و همچنین عکسهاى حرفه اى بایستى تهیه و با ایمیل ، طى 

 .ارائه شود ISFبه 

برگزارکننده مسابقه باید قبل ، در حین و بعد از مسابقه ، به مسائل بوم  :مسائل بوم شناختی و محیط زیست  13-4

 ( .رجوع شود ISFمی تواند به رهنمودهای محیط شناسی . )شناختی و محیط زیست توجه ویژه داشته باشد
 .تیم ها نمی توانند از کادر رسمی باشند رقابت کننده ها ، مربیان و مدیران  14-4

 

*********** 
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 قوانین مسابقه .  5

مغایرت نقطه نظر ها و تصمیمات  در موارد.  باشد ISFمحلی باید مبتنی بر قوانین رسمی ات آئین نامه های مسابق 1-5
 . نافذ خواهد بودISF نمایندگان 

 : را به شرح زیر منصوب کند  نى اشدر سازماهر برگزارکننده مسابقه بایستى کا  :کادر مسابقه 2-5

مراجع   ISF،  مقامات رسمی  ، مسئوالن فنی سازمانى میان برگزارکننده ها ارتباطاتمسئول تمامی  :مدیر مسابقه  (1

 .است  ISFمسئول زمان نگه دارها ، نتایج ، انتشار آنها و مسئول تهیه نتایج و دیگر جزئیات برای.  محلى می باشد

مکان و نیازهای غذایی و سایر موارد الزم براى  مسئول ثبت نام شرکت کننده ها و فراهم کردن جا و  :ابقه دبیر مس (2

 . می باشدISF آنها و در رابطه با 

، ایستگاههاى کمک رسانی و  تعیین نقاط کنترل،  ، عالمت گذاری طراحی،  مسیر مسابقهمسئول  : مدیر مسیر (3

، نقاط  ف شامل مسئولیت های زیست محیطی و همینطور مسئول ایمنى تمام  جوانب مسابقهاین وظای. تدارکات و غیره است 
برای شرکت کننده ها و تماشاگران می  غیره ، تعیین محل نقاط خرو  و ، خدمات رسانی پزشکی در مواقع اضطرارى پرخطر
 .باشد 

، فراهم کردن یه ها ر مطبوعاتی ، تأییدمسئول تمامی ارتباطات رسانه ای ، تولید و پخش اخبا  :مسئول مطبوعات  (4

مسئول مطبوعات به اتفاق مدیر مسابقه هماهنگى . وسایل رسانه ای و تمامی اطالعات و نتایج و نشانه اى مسابقه می باشد 
می  بعمل( مانند موتور سیکلت ، باالبر ، هلیکوپتر و غیره ) هاى الزم را براى تامین وسایل ویژه دسترسى به مسیر مسابقه 

هماهنگ  ISFو بایستى این فعالیت ها را با مسئول مطبوعات ، سازماندهى کنفرانس هاى مطبوعاتى را عهده دار بوده .آورند 
 .نماید 

برگزار کنندگان مسابقات به منظور برقراری امنیت رقابت کننده ها بایستى نصب   :مسیر مسابقه  ىعالمت گذار 3-5

( بازیافتى)این عالئم باید از مواد قابل تجزیه . را تضمین کنند ( دیگر عالئم و ترجیحاً شب نما مانند پرچم ها یا ) عالئم اصلى 
 . باشد و بعد از پایان مسابقه ، بالفاصله برداشته شوند 

در مسابقه ای که مسیر به صورت کامالً روشن و واضح تعریف شده و بدون عالئم یا پرچم است ، سنجش های  1-3-5
این نکات باید قبل از مسابقه در طی . در نظر گرفته شود طه زنی های خاص ، باید بوسیله ی برگزار کننده مسابقه امنیتی و نق

 .یک جلسه ی توجیهی خاص توضیح داده شوند 

ا برگزار کنندگان مسابقه  با  اختصاص کادر حرفه اى کارآزموده بایستى امنیت تمامى افراد مرتبط با رقابتها ر  :ایمنی  4-5

، مسئولین نقاط بازرسى و کادر ایستگاههاى کمک هاى اولیه و ى مسیر مسابقه راهنماهاتماشاچی ها ،  رقابت کننده ها ،)
با همکارى پلیس ، راهنمایان کوهستان ، سرویس هاى پزشکى ، سرویس آمبوالنس ، سرویسهاى اضطرارى و نجات ( غیره

 .تهیه شده باشد طرح نجات و ایمنى از قبل بایستى . تضمین کند 
: توجه ویژه اى به محل هایی که ممکن است برای ایمنی شرکت کننده ها خطر آفرین باشد بایستى بعمل آید  1-4-5

این نقاط بایستى با  کادر اضافی و . مانند آب ، برف و یخ ، تقاطع هاى جاده ها ، شیب های تند ، یال های بی حفاظ و غیره 
مجهز شود و در برخی موارد طنابها یا زنجیرها ممکن است برای کمک رسانی به رقابت کننده ها  تابلوی هاى اطالعات و غیره

 .الزم باشد 
برگزار کنندگان اصلی مسابقه ، بایستى بوسیله سیستم رادیویى با تمام نقاط بازرسى و تیم های نجات قرارگاهها و  2-4-5

 .س داوران و مدیر مسیر هم می شود ، رئی ISFدر ارتباط باشند ، که این شامل نمایندگان
عالوه بر قوانین فردی مسابقه ، ممکن است استفاده از لباس های کشی و : تجهیزات و پوشاک رقابت کننده ها  5-5

 . زیرین ، دستکش ، کیسه آب ، کاله ، عینک ، چراغ پیشانی و غیره بسته به شرایط مسیر و وضعیت هوا ضرورى باشد 
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، کفشهای حرفه ای دویدن و ( یا پوشش حرارتی )   ، استفاده از ژاکت ضد باد ULTRA و  SKYدر رشته های 

نیازهای پیشنهادی و یا . ممکن است نیازهای مختلف را پیشنهاد کنند  ISFبرگزار کننده و داوران . جوراب اجباری است 
 . شود  جزئیات آن مشخصهی اجباری برای این تجهیزات باید قبل از هر مسابقه ارسال و در جلسه ی توجی

توسط برگزار کنندگان مسابقه مشخص می گردد که آیا در کل مسیر قابل استفاده هستند   استفاده از باتونهانحوه  1-5-5
باتون ضرورتاً بایستى رعایت ضوابط نحوه استفاده از . یا در بخش هاى خاصى  و یا اینکه استفاده از آنها کال ممنوع است 

 .گردد

نده ها را تهیه قذاری شده ی شرکت کنقهای شماره گقاسقدگان  لبقزار کننقبرگ : ماره های رقابت کننده هاش 6-5

ین تر به ورزشکاران اره های پایقشم.  ن می شود قتعیی ISFدی قتخصیص  شماره ها بر طب  آخرین دستور رده بن. کنند مى 
 .و به همین ترتیب به صورت نزولی مرتب می گردد   در رده های باالتر اختصاص داده می شود( آقا و خانم ) 

بایستى محل بسته اى باشد و فقط برای رقابت کننده هایی که در لیست شروع ثبت نام کرده اند   :  مکان شروع 7-5

مطاب  با در این نقطه ، لباسها و تجهیزات الزم و اینکه شماره لباس هر فرد به طور صحیح قرار گرفته و . قابل دسترسی باشد 
 .ورود به این منطقه برای کسانی که تجهیزات باال را ندارند ممنوع است . نام اوست ، کنترل میشود 

 :هاى شاخصى قرار بگیرند نقاط بازرسی در طول مسیر بایستى در محل :هاى نقاط بازرسی کنترل 8-5

 ها تجهیز شوند و قادر باشند که با قرارگاه باید با فرستنده ها کنترل کننده. ها و غیره ها، انشعابات یا تقاطع ها، گردنه مانند قله

کنند، ترتیب ورود آنها را  ها از نقاط بازرسی آنها عبور می ها باید زمانی که رقابت کننده کنترل کننده. مسابقه ارتباط برقرار کنند
ها را از این نقاط  ها باید دونده کنترل کنندهاگر یک مسابقه کنسل یا متوقف شود، . ها را یادداشت کنند ثبت نمایند و انصرافی

 .جهت موارد ایمنى چک کنند
. کنترل کننده ها  باید هر تخلف از قوانین و یا اهانت رقابت کننده ها به مسئوالن مسابقه را فوراً گزارش کنند  1-8-5

مانند . )رکت کننده ها انتقال دهند همچنین کنترل کننده ها ممکن است دستورالعمل هاى خاصى را از قرارگاه مسابقه به ش
 ( .پوشیدن ژاکت ، یا اینکه مسابقه متوقف شده است و غیره

برگزار کنندگان مسابقه ، باید در ایستگاههای کمکی  برای طول مدت  :  کمك و پشتیبانىایستگاههای  1-5

توصیه . هستند و مجهز می باشند  ه ها ، بی نیازمسابقه ، تدارکات الزم را فراهم کند و یا اطمینان داشته باشند که رقابت کنند
ذخایر مایعات ( هر کدام که ورزشکار ، اول با آن روبرو می شود )متر صعود عمودی  522کیلومتر طولی یا هر  5میشود درهر 
ی خط پایان ، در نزدیک. حداقل یک ایستگاه کمکی در نقطه ی میانی مسابقه ، تنقالت را تدارک دیده باشند . قرار داده شود 

 .محلی خاص جهت فراهم کردن مایعات و تنقالت برای رقابت کننده ها اختصاص داده شود 
متر قبل و بعد از ایستگاه کمکی ،  122گروه هاى کمک رساننده یا کمکى هاى رقابت کننده ها ، اجازه دارند فقط  1-1-5

رداشتن و خار  کردن عالئم و دور ریختنی ها ی مسیر مسابقه برگزار کنندگان مسابقه ، مسئول ب. به رقابت کننده کمک کنند 
 .، نقاط بازرسی و ایستگاه های کمکی می باشند 

در مسابقه اى که ایستگاههای کمکی کمی در دسترس است نقاط کمکی دیگرى برای رقابت کنندگان می تواند  2-1-5
 .تواف  شود  ISFمیان برگزار کنندگان و کمیسیون فنی 

متر قبل از خط پایان ، مسیر بوسیله نرده و حصار ، برای استفاده انحصارى رقابت  122حداقل   :پایان  خط 5 -12

 .متر باشد  5عرض خط پایان باید تقریباً . کننده ها بسته می شود 
در این منطقه لباس ها و . برای ورزشکاران تدارک دیده می شود محصور بعد از خط پایان ، یک منطقه   1-12-5

، خدمات رسانه ای گان برگزارکنند: از جمله (  نشاندار) فقط کادر رسمی اتیکت دار. تجهیزات الزامی آنها بررسی خواهد شد 
سرویس بهداشتی و حمام باید در مجاور این . پزشکی ، کارکنان مطبوعات و تلویزیون و غیره میتوانند به این منطقه وارد شوند 

 .محل قابل دسترس باشد 
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هر مسابقه فقط یک برنده در هر رشته یا گروه می تواند داشته باشد که به وسیله عکس پایانی یا   :برندگان  5 -11

در صورتی که هیقچکدام از گزینه های فوق وجود نداشته باشد تصمیم نهایی . دیگر سیستم های کنقتقرل مشقخص می شود 
 VERTICAL) تى که براى هقر دونققده زمان گرفقته میشودققققاتنها در مسابق. توسققط هیئت داوری گرفقتقه خواهد شد 

KILOMETER  ، VERTICAL WORLD CIRCUIT  می توان تساوی داشت ( براى مثال شروع فردی. 

یا داور  ISFبرگزار کنندگان مسابقه کنترل زمان گیری در خط پایان زیر نظر مأمور   :کنترل نتایج و خط پایان  12-5

اگر سیستم زمان گیری الکترونیک استفاده شود زمان ها و ترتیب پایانی با این سیستم ثبت می . ن می کنند مسابقه را تضمی
شود و اگر سیستم زمان گیری الکترونیک نباشد ، زمان ها و ترتیب پایانی ، زمانی که سینه رقابت کننده از خط پایان عبور می 

 ( .انی ، فیلم و داورها  تایید می شوداین نتایج بوسیله عکس پای. ) کند، ثبت می شود 
، لیست رقابت کننده ها را به ترتیب زمان ورود ، تهیه می کنند و هر زمان که درخواست شود به گان برگزارکنند 1-12-5

 .این نتایج نباید بدون بررسى و تایید داوران ، منتشر شود . داوران ارائه می کنند 

ی ، باید قبل از هر مسابقه قاره ای و جوانان و قهرمانی جهان مشخص شود که ترکیب هیئت داور :هیئت داوری 13-5

تصمیم هیئت داوری با نظر اکثریت ، نهایی . باشد   ISF،  مدیر مسیر  و یک داور بین المللی  ISFبایستى شامل نماینده 
 .و قوانین آن حاکم خواهد بود ISF، تصمیم نماینده اختالف است و در موارد 

نقش هیئت داورى مسابقه تصمیم گیری با در نظر گرفتن تمام مسائل مرتبط با   :نقش و وظیفه هیئت داوری   14-5

شرایط آب و هوایی نامساعد ، پیدا کردن راه حلهایی برای رفع اختالفات ، بررسى و تعیین تکلیف با لحاظ کردن  مسابقه
ابقات و رتبه بندى ها ، تضمین برگزارى سالم و جوانمردانه مسابقات اعتراضات و شکایات ، اطمینان دادن بر استاندارد بودن مس

 .و تصمیم گیرى در مورد هرگونه سؤالى که مقمقکن است در مورد نواقص و غیر شفاف بودن مسابقه بوجود آید ، می باشد 

است  ISFنماینده ی باالترین مسئول رسمى درهر مسابقه قاره ای و جوانان و قهرمانی جهان ،   : ISFنماینده  15-5

هماهنگی و برقراری ارتباط بین : وظایف او شامل . برگزیده می شود ( اگر خود حضور نداشته باشد) ISF، که از طرف رئیس 
ISF  و برگزارکنندگان و نمایندگان فدراسیون ملى است ؛ براى مطمئن شدن از این که موضوع  تمقامی آئین نامه ها رعایت

ى که مربوط به آنتی دوپینگ می باشند و اینکه پروتکل درستى اعمال می شود و جوایز مناسب و می شوند شامل آن های
مشروط نظارت کند و گزارش رسمی را در طول ده بندى هاى است که بر ر ISFاین وظیفه مسئول. مقتضی اهدا می شوند 

 .ساعت بنویسد  48

ی کند که تمامی آئین نامه ها اعمال میشوند و به اتفاق تضمین م ISFداور بین المللی  : ISFداوران مسابقه  16-5

همچنین . برگزار کنندگان بایستى در جلسات کمیته ایمنى و جلسات مسابقات حضور یابند و سالمت مسابقات را تضمین کنند 
ت موارد زیست را امضا و هر اعتراض و شکایتى را دریافت کنند و اطمینان بدهند که مسابقه با رعای رده بندى های رسمی

 .برگزار خواهد شد  ISFحداقل یک داور بین المللی ا حضورهر رقابت ب. محیطی برگزار شده است 

رقابت کنندگان الزم است از تمامی جوانب مسابقه همچون قوانین ،  :(  خالصه دستورالعمل ها) توصیه ها  17-5

در زیر رهنمودهای . هى بایستى برای تشریح آنها تشکیل شود مسیر مسابقه و غیره آگاهی الزم را داشته باشند و جلسات توجی
 : اساسی بیان می شود 

 ISFمعرفى کادر رسمی مسابقه ، مخصوصا هیئت داورى و نمایندگان (1

 پیش بینی آب و هوا ، دما و سرعت باد و غیره (2

کی و پشتیبانی ، نقاط بازرسى ، ، ایستگاه های کم( اسالید و ویدیو ) توصیف مسابقه با استفاده از ابزار کمکی تصویری  (3
 .مناط  سخت و مشکل ، موارد فنی مختلف 

 .تجهیزات مورد نیاز مسابقه  (4

 .زمانها یا نقاط توقف  (5
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مسابقه ، پارکینگ اتومبیلها  "از"یا  "به"جدول روزانه رقابتها با زمان ها و مکان ها برای صبحانه ، حمل و نقل عمومی  (6
 رل آنتی دوپینگ ، وعده های غذایی ، جوایز و تشریفات پایان مسابقه و غیره، شروع و اتمام مسابقه ، کنت

محل درآوردن و تحویل گقرفتن لباس براى پوشیدن ، اتاقهاى تعویض لباس ، حمام ها ، امکانات  :خدمات مسابقه  (7

 .پذیرایى 

ین مسابقه مورد توجه قرار اطالعات در مورد تمرینهای محیطی خوب که بایستى موقع گرم کردن قبل از مسابقه و ح (8
 .بگیرند 

هر برگزار کننده . مسابقات مگر در موارد خیلى استثنائی نمی توانند لغو شوند یا به تعوی  بیافتند  : لغو مسابقه 18-5

 . مسابقه باید یک مسیر جایگزین دیگر براى مواقع شرایط آب و هوایی نا مساعد مانند مه ، برف و غیره را در نظر گرفته باشد 

کنترل های ضد دوپینگ ، ممکن است در هر مسابقه ، مطاب  با قوانین هر کشور و  :کنترل های ضد دوپینگ 11-5

 .در تواف  با فدراسیون ملی در نظر گرفته شود ( WADA)پروتکل 

برگزار کنندگان مسابقه اطمینان خواهند داد  که ، جوایز بدون تبعیض جنسیتی ،   :جشن و تشریفات رسمی  22-5

 .نفر اول مردان و زنان که در مسابقه رتبه آورده اند ، اعطا می گردد  3حداقل به 

و برگزار کنندگان به اتفاق ، روى برنامه مسابقه ، تاریخ و زمان مسابقه ، جلسات و جوایز و  ISF :جدول مسابقه  21-5

 .غیره تصمیم گیرى می کنند 

مالحظات الزم را براى احتراز از برخورد مسیر مسابقه با مناط   برگزار کنندگان بایستى :مسائل محیط زیستى 22-5

حساس اکوسیستم به عمل بیاورند و اطمینان الزم را براى جمع آورى سریع عالمت هاى استفاده شده و جمع آورى سریع مواد 
براى عالمت گذارى و غیره زائدی که بوسیله تماشاچی ها و شرکت کننده ها رها شده است ، در پایان مسابقه بدهند و اینکه 

 .فقط از مواد قابل تجزیه طبیعی استفاده می شود 
 

*********** 
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 رقابتهای رسمی.  6
، در  ISFآئین نامه های مسابقات رسمی شامل قهرمانی ، سری مسابقات ورزشکاران و دوره ای ، مطاب  با قوانین عمومی 

 .ی شوند بخش مربوطه روی وب سایت ، منتشر م
 

 مسابقات اسکای رانینگ

سرى مسابقات ملی ورزشکاران دوى و ( SWS)سرى مسابقات جهانى ورزشکاران دوى کوهستان  :مقدمه  1-6

مسابقات تجارى هستند که   VERTICAL KILOMETER (VKWC)و مسابقات دوره ای جهانى ( SNS)کوهستان 
این مسابقات  .کال کیلومتر را داشته باشند کنترات داده میشوند به کسانى که عالمت تجارى اسکاى رانر و ورتی ISFتوسط 

 .برای دونده های انفرادی و تیمی آزاد است 

1-1-6 SWS , SNS , VW , VKWC  بر اساس تعدادی از مسابقات منتخب مطاب  بر پارامترهای  ISF  بنا
 .شده اند 

را رعایت کند و در تقویم ملى هر عضو  ISFبایستى قوانین  SNSو  SWSمسابقات انتخاب شده  : مسابقات 2-6

ISF گنجانده خواهد شد. 

با آنها به صورت تکى و  ISFهرعضو یا عضو داوطلب بایستى سازمان دهندگان دوره هاى ملى اسکاى رانر را که   1-2-6
سط سازمان انحصارى براى دوره هاى ملى اسکاى رانر قرارداد بسته بشناسد و در نتیجه به تمام مسابقات انتخاب شده تو

 .دهندگان ملى که در تقویم ملى آمده است اشراف داشته باشند 

عضو یا عضو داوطلب مطمئن خواهد شد که هیچ دوره تجارى دوى کوهستان دیگرى در کشور او سازماندهى نشده  2-2-6
 .است 

 VERTICALو یا   SKY   ،ULTRAه های قتقات هر کدام از رشقابققمس :دیدگاهها  یا چشم اندازها  3-6

 .می تواند باشد 

می تواند مسیرهای ادغام شده داشته باشد و با این دلیل که  رشته در هرتا  5مسابقه از  2حداکثر  :استثنائات   1-3-6

 .امکان و فرصت شرکت کشورهایى که داراى امکانات کافى نیستند فراهم شود 

  SKYRUNNER WORLD SERIES:سیستم امتیازدهى فردی مسابقات  4-6

  KYRUNNER NATIONAL SERIESو   VERTICAL KILOMETER WORLD CIRCUIT و 

 .انفرادی در نظر گرفته می شود  درهر مسابقه امتیازهایی برمبقنای نتایج مردان و زنان برنده با تقوجه به سیستم رده بندی
 .د دوره از مسابقات ، هر سال براساس تعداد مسابقات تعیین خواهد ش رده بندی درهر 1-4-6
 .امتیازات جایزه در بعضى مسابقات منتخب ممکن است به همه رقابت کنندگان تعل  گیرد  2-4-6

 .درصورت تساوى بهترین نتیجه قبلی در تقویم رسمی ، در رده بندی لحاظ خواهد شد  3-4-6
 .در نظر گرفته شود   ISFرده بندی تمام مسابقات میتواند بر اساس رده بندی عمومی  4-4-6

  :  SKYRUNNER WORLD SERIES سیستم امتیازدهى تیمی مسابقات 5-6

 SKYRUNNER NATIONAL SERIES و  VERTICAL KILOMETER WORLD CIRCUIT و

 . سیستم رده بندی تیمی ، میتواند براساس امتیازهای فردی به دست آمده توسط اعضای تیم در هر مسابقه تعریف شود    

SKYRUNNING WORLD , CONTINENTAL , YOUTH CHAMPIONSHIPS & GAMES 
 ردهو عناوین به قهرمانان در هر اختصاصى مدالها ی . مسابقات قهرمانی قاره ای و جهانی آزاد هستند  :کلى قوانین 6-6

 .فقط کشورها رتبه بندی می شوند . اعطا می شود 
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6-6-1 YOUTH SKYRUNNING WORLD CHAMPIONSHIPS ملی رسمی  آزاد هستند برای تیمهای

 سال  A(16-17) ,B(18-22) , U23(21-23): ورزشکاران باید مطابقت داشته باشند با گروه سنی . 
در رقابت ها حضور  ISF، ممکن است با صالحدید هیئت  ISFتیمهای ملی از کشورهای بدون عضویت کامل 2-6-6

رعایت و آئین نامه ها باید دقیقاً  ISFقوانین . اخت شود مقرر میگردد ، باید پرد ISFهزینه ی ثبت نام که بوسیله . پیدا کنند 
 .فقط یک تیم از هر کشور اجازه شرکت در رقابت را دارد . گردند 
 .می کنند  را نمایندگى کلیه اعضا تیم بایستى ملیت همان کشوری را داشته باشند، که آن 3-6-6

در شروع مسابقات قهرمانی اعالم شوند و فقط  ISFه رفرم مربوطورزشکاران هر کشور بایستى د :رده بندی ملی  7-6

 .ساعت قبل از هرمسابقه به روز شود  12برای ثبت نام افراد جدید ، حداقل 
، ورود بایستى مستقیماً از طری  برگزار کننده آن مسابقه خاص و با قبول قوانین همان  ISFبعد از ثبت نام بوسیله  1-7-6

 .مسابقه انجام گیرد 

دونقدگان دوى کوهقستان دو ملیتی درشقروع هر فصل برای حضور در رقابتها بایستى یکى از ملیت   :نام ثبت  8-6

 .هایشان را انتخاب کرده و تحت آن ملیت در رقابتها شرکت کنند 

بندى تقسیم امتیازها در هر مسابقه ، براساس نتایج زنان و مردان برنده با توجه به   :سیستم امتیازدهى انفرادی  1-6

با کاهش دو   52،  52،  54،  56،  58،  62،  62،  64،  66،  68،  72،  78،  88،  122: امتیازها در هر رده مشخص می شوند 
 .پایین می آید  ام برای زنان 15ام برای مردان و جایگاه  42امتیاز دو امتیاز  تا جایگاه 

بندی تیمی ، براساس امتیازهای فردی به دست آمده سیستم رتبه   :رسمی ملی  سیستم امتیازدهى تیمهای 12-6

 (حداقل یک مورد برای هر جنس ) توسط چهار نفر باالی جدول بدست می آید 

  "قهرمان دوى کوهستان"مسابقات قهرمانی ، رقابت کنندگان مرد و زن اول با بیشترین امتیاز ،  پایاندر  :عناوین 11-6

 .اعالم  خواهند شد  "هرمان جهان یا تیم قهرمان قاره ایتیم ق"و تیم ملی با بیشترین امتیاز 

درپایان  مسابقات قهرمانی جهانى و جوانان ، قهرمانی قاره ای و قهرمانى اسکاى گیمز سه رتبه اول  :جوایز   1-11-6

 .مرد و زن ، به ترتیب مدال طال ، نقره و برنز دریافت می کنند 

سال یکبار یا هر سال ، براساس  2این رقابتها میتواند هر   :هستانمسابقات قهرمانی قاره ای دوى کو  12-6

، برگزارشود و نتایج آن می تواند برای رده بندی مسابقات جهانی اسکای رانر ، معتبر باشد  ISFتصمیم هر قاره ، با هماهنگی 
 . این رشته مسابقات می تواند در کشورهای مختلف هر قاره برگزار شود . 

توجه به ورزشکاران حاضر مسابقات باید بر طب  شرایط هر رده برگزار شود و سطح مسابقات بایستی با  : مسابقات 13-6

 . بین المللی مطابقت داشته باشد  و میزان شاخص بودن آنها و سازمان هایشان با سطوح

یک  حداقل. تبعیت می کند   VERTICAL ,  ULTRA , SKYمسابقات از دسته بندى هاى  : شرایط 14-6

 2222مسابقه بایستى برطب  شرایط تعریف شده ی این مسابقات برگزار شود و یک مسابقه هم می تواند با ارتفاع ماکزیمم زیر 
 .متر با هدف دادن امکان و فرصت به کشورهایى که داراى امکانات کافى نیستند برگزار شود 

) ی ققاره ای انجام می گقیرد و در یک رده نیقستند اگر دو مسقابقه ای که در مسابققات قهقرمان: موارد خاص  15-6

و  "قاره اى Vertical Kilometerمسابقات قهرمانى"عناوین  (  Vertical Kilometer   +SkyRace:برای مثال 
فقط مسابقات بیشتر از . براى آنها در نظر گرفته می شود ( فردی ، تیمی یا هر دو ) "قاره ای SkyRaceمسابقات قهرمانی "

 .یک رشته می تواند عنوان ترکیبی داشته باشد 

 .سال یکبار برگزار می شود  2این رقابتها هر : مسابقات قهرمانی جهانى دوى کوهستان  16-6

 .برگزار میشود  Verticalو  Ultraو   Skyرقابت از رده های اصلی که در 3حداقل : مسابقات   1-16-6

 .دوى کوهستان تایید شده توسط عضو ملى برگزار می گردد  درنظرگرفته شده در مسیرمسابقات  2-16-6
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عناوین ترکیبی و رده ی کشوری . عنوان قهرمانی جهان ، در هر کدام از این رقابتها اعطاء می گردد : عناوین  3-16-6

 .یا تیم ملی نیز اعطاء می شود 

17-6YOUTH CHAMPIONSHIOS   :  این مسابقات فقط . شود این رقابت ها می تواند هر ساله برگزار

SKY و VERTICAL   برگزار می شود . 

عناوین قهرمانی جهانی جوانان در دو رشته برای قهرمانان زن و مرد در هر سه رده سنی شامل  :عناوین  1-17-6

A(16-17) , B(18-22) U23(21-23)   سال اعطا می گردد. 

 .برگزار شود  IOCبار ، همزمان با بازی های المپیک سال یک 4این رقابتها می تواند هر  :اسکای گیمز  18-6

به اضافه ی یکی   VERTICALو   SKY   ، ULTRAرقابت اصلی از موارد زیر  3حداقل  : مسابقات 1-18-6

 .را شامل می شود  SKYSPEED  ، SKYBIKE  ، SKYRAIDیا بیشتر از رقابت های 

عناوین ترکیبی و رده های تیمی ، برای . رقابتها اعطاء می شود  در هر دوره از "قهرمان  "عنوان  :عناوین  2-18-6

 .عنوان قهرمانى اسکای گیمز اعطاء خواهد شد 

 .مذاکره می شود   ISFقبل از هر مسابقه با   :تجارى و فروشندگىقوانین   11-6

 . است و می تواند قبل از مسابقه مذاکره شود  ISFدر مالکیت :قوانین تلویزیون   22-6

 گررقابتهای دی

شامل طراحى رقابتهایى برای آینده است ،که افراد دارای ناتوانی های جسمی را قادر سازد تا رقابت  ISFاهداف   21-6
 .کنند 

22-6  ISF  می تواند مسابقات دیگر و مسابقات قهرمانی مخصوص را برگزار نماید. 
 .این رقابت می تواند هر سال برگزار و آزاد است  1-22-6
 

*********** 
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 ها قوانین رقابت کننده. 7
در موارد مغایرت ، نقطه . مطابقت داشته باشد  ISFآئین نامه های مسابقات محلی ، باید با قوانین رسمی  :مقدمه  1-7

 .نافذ خواهد بود  ISFنظرات بیان شده در این قوانین و تصمیمات نمایندگان 

و قوانین محلى براى نشان دادن روح  ISFز قوانینبرای تمامی رقابت کنندگان پیروى ا :پیروی از قوانین  2-7

همچنین الزامی است که در جلسه توجیهی . الزامی است ورزشکارانه به سایر رقبا ، برگزارکنندگان ، عموم مردم و نمایندگان 
دریافت  SMS قه از طری  ایمیل یاقات مسابقمحلى قبل از مسابقه شرکت کنند و یا تذکراتی را که در مورد قوانین و اطالع

 .می کنند ، بپذیرند 

سال و باالتر آزاد است که باید گواهی پزشکی معتبر ، بر  18، برای ورزشکاران  ISFرقابتهای رسمی  : صالحیت 3-7

رقابت کنندگانى که در رقابتی که براساس تقویم رسمی . طب  قانون کشوری که مسابقه در آن برگزار می شود ، داشته باشند 
ISF ر شده شرکت می کنند ، اظهار می دارند که قواعد مسابقه و قوانین عمومی برگزاISF  را خوانده و پذیرفته اند. 
متر ارتفاع و بدون هرگونه سختی  3222زیر  SKYRACEو  VERTICAL KILOMETERدر مسابقات  1-3-7

 . کوهنوردی ، محدودیت سنى میتواند پایین تر بیاید 
در هر مسابقه به طور مجزا مشخص شود و در فرم مخصوص درخواست شرکت در مسابقه  ىستآئین نامه های ورودی بای

 .نوشته شده و موافقت و امضا گردد 
رقابت هاى اسکاى ریس برای ورزشکارانی که ، دارای گواهی ورزشی پزشکی معتبر برای کشورى که مسابقه در  2-3-7

، ( با مسیر دشوار)درموارد مسابقات خاص . ورزش کوهستان آزاد است  آنجا برگزار می شود هستند و یا اعضاى فدراسیون ملی
 .الزم است که شرکت کننده ها اثبات کنند که تجربه ی دویدن در ارتفاع باال و یا اسکی کوهستان را دارند 

متر  3322و یا باالی   UIAAدر مسیر با مشخصات گرید دو  ULTRASKYMARATHONرقابت هاى   3-3-7
 .برای تمام دوندگان با سواب  مناسب اسکای رانینگ ، سنگ نوردی و کوه نوردی آزاد است 
 .داشته باشند  به رقابت کنندگان توصیه می شود که بیمه شخصی و بیمه شخص ثالث 4-7

رقابت کننده ها باید لباس و تجهیزی که در قوانین مسابقه از طرف برگزارکنندگان مشخص  :لباسها و تجهیزات   5-7

ملزومات تعیین شده تطاب   این اقالم بایستى باجهت تضمین امنیت شرکت کنندگان ، . را بپوشند و یا همراه داشته باشند  شده
رئیس هیئت داوران این ح  را دارد که هر . مجاز نیستند لباسهاى زشت و جلف . داشته و درشرایط درست و بى عیبى باشند 
 . اده شده رد کند تجهیزى را که معیوب و یا ناقص تشخیص د

عالوه بر قوانین فردی مسابقات ، ممکن است داشتن اقالمى مانند انواع لباس های چسبان    :تجهیزات اضافی    6-7

، دستکش ، کیسه آب، کاله ، عینک ، چراغ پیشانی و غیره با توجه به شرایط مسیر و یا شرایط آب و هوایی مطاب  با 
استفاده از ژاکت ضد باد ، کفش دوى کوهستان  Sky  ،Ultraدر مسابقات . از باشند جهت استفاده مورد نی ISFقوانین

لزوم استفاده از این اقالم بایستى قبل از هر مسابقه اعالم و در جلسه توجیهى با جزئیات شرح . مناسب و جوراب ضرورى است 
 .داده شود 

مشخص می شود که آیا در  ISFصویب کمیسیون فنی برگزارکننده مسابقه و تتوسط هر استفاده از باتون ها   1-6-7
تبعیت از نحوه . طول تمامى مسیرمسابقه آزاد است یا اینکه در بعضى قسمت هاى خاص آزاد است یا  اینکه کالً ممنوع است 

 .استفاده از باتون ها اجبارى است

یی که در لیست شروع  برگزار کننده منطقه ی شروع باید بسته باشد و فقط برای رقابت کننده ها :منطقه شروع   7-7

وسایل و تجهیزات الزم کنترل خواهد شد ، که شماره لباس شرکت کننده با . ثبت شده و وارد شده اند ، قابل دسترسی باشد 
ورود به این منطقه برای تمامی کسانی که الزامات فوق الذکر را . نام او هم خوانی داشته و در جای صحیح قرار گرفته باشد 

 .ندارند ، ممنوع است 
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رقابت کننده ها باید از تمامی نقاط بازرسی تعیین شده عبور کنند براى اینکه ترتیب ورود و زمان   :نقاط بازرسی  8-7

 .ها می تواند برای رتبه بندی لحاظ شوند و در صورت کنسل شدن مسابقه  به لحاظ مسائل ایمنى استفاده شوند 

و فقط این  بقاالترسال یا  18مردان و زنان : دسقتقه وجود دارد  2، فقط  ISFی رسمی در رقابت ها  :دسته ها  1-7

 .و یا لیست رده بندی حضور داشته باشند  ISFافراد می توانند در لیست رسمی شروع 
شروع برگزارکنندگان محل می توانند دسته های دیگری ایجاد کنند اما این دسته ها نمی توانند در لیست رسمی   1-1-7
ISF  مثالً یک دسته ی جوانان ، می تواند ایجاد شود . و یا لیست رده بندی وارد شوند. 

در طول مسابقه ، رقابت کننده ها باید به قوانینی که در ادامه ذکر می شود ،   : هدایت مسابقه رقابت کننده ها 12-7

 :پایبند باشند 
را دنبال کنند و از تمام نقاط بازرسی عبور کنند و نباید در طی مسیرمسابقه  عالیم قابل رویترقابت کننده ها باید  (1

 .متری ایستگاههای کمکی و پشتیبانی بیرون بروند  122مسابقه از شعاع 

رقابت کننده ها ممکن است خودشان به صورت داوطلبانه از مسابقه کنار بروند یا از طرف مدیر مسابقه  و یا توسط کادر  (2
 .ناره گیری از مسابقه شوند پزشکى حاضر ، مجبور به ک

بایستى براساس روشی که در طی جلسه ی توجیهی مسابقه توضیح داده ( داوطلبانه و یا اجباری ) کناره گیری از مسابقه  (3
 .در شرایط بسیار خاص شده در نقاط بازرسی انجام گیرد مگر 

خطر افتاده ، کمک کنند و هیئت داوری  رقابت کننده ها بایستى به شرکت کنندگانى که صدمه دیده یا شرایط شان به (4
 .زمان از دست رفته براى این کمک رسانى را حساب خواهند کرد 

مدیر مسابقه یا مسئولین نقاط بازرسی  ، ممکن است ، شرکت کننده ها را در هر نقطه ای از مسیر مسابقه ، به پوشیدن  (5
 .ت اجباری ، وادار نمایند بادگیر ، سرپوش یا کاله  یا دیگر موارد از لباسها و تجهیزا

 .آمده اعمال خواهند شد  ISFجرایم بر اساس آئین نامه هاى مسابقات مختلف و آنچه که در  :جرایم  11-7

 :، برای موارد زیر اعمال خواهد شد ( مردودی از مسابقه)دقیقه تا سلب صالحیت  3یک جریمه از  1-11-7
 ( ترم/+ -122)پرتاب زباله در بیرون نقاط بازرسى (1

 ( در نقاطی که به عنوان ایستگاه کمکی نیستند)دریافت هرگونه کمک در مناط  غیرمجاز  (2

 دنبال نکردن عالیم مسیر مسابقه بصورت عمدى یا سهوى  (3

 (منظور شماره ورزشکار است. )نباشند یا دستکاری شده باشند  در معرض دیدشماره لباسها  (4

 شروع های غلط (5

 .نکنند  از نقاط بازرسی اجباری ، عبور (6

 .کمک نکردن به دیگر شرکت کننده ها در صورت نیاز به کمک  :رفتار غیر ورزشی داشته باشند  (7

 .نداشتن یا عدم استفاده از تجهیزات مورد نیاز  (8

 .تبعیت نکردن از دستورات کادر برگزاری یا داوران  (1
 :عدم صالحیت برای افراد زیر اعمال خواهد بود 12-7
 .ء جوایز شرکت نکنندبدون هیچ علتی در مراسم اهدا (1

 .ی مثبت درتست آنتی دوپینگ داشته باشند از انجام تست آنتی دوپینگ سرپیچی کنند و یا یک نتیجه (2

انتشار نتایج موقت ، نوشته و  موقعباید با نام فرد معترض و شماره لباس او ، در خط پایان و یا در  :اعتراضات  13-7

 .شود ممکن است درخواست شود که در صورت وارد بودن اعتراضات عودت داده می یورو یا دالر 22مبلغ پرداخت . امضا شود 
تصمیم هیئت داوری بانظر اکثریت ، نهایی است . شود  اعتراضات بعد از یک ساعت از نشر نتایج موقتی ، دیگر پذیرفته نمی

 . و قوانین آن، اعمال خواهد شد ISFو در موارد اختالف ، تصمیم نماینده 
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گردد ، و رأی هیئت  ارائه می ISFتصمیمات هیئت داوری با همان روش به  ى تجدید نظر بهدرخواست ها 1-13-7
 .شود روز از دریافت درخواست ، اعالم می 12منصفه ، بعد از 

شود درتست دوپینگ در نظر گرفته شده براى آنها  ها خواسته می رقابت کنندهاز  :کنترل مصرف مواد نیروزا  14-7

ی تست مثبت بالفاصله رد صالحیت  های با نتیجه رقابت کننده. ، شرکت کنند (WADA)وانین هر کشور و پروتکل برطب  ق
 .شوند می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «موفر باشید » 

 (فرانسه -چامونى)تصویب شده بود  ISFدر مجمع عمومى  2174 ژوئن 28 قوانین قبلى در

 (اسپانیا -ساراگوزا) ISFیتدر جلسه کمیته مدیر 2175مارس  28به روز شده در 

 رقابت رسمى 6بخش ISFدر کمیته مدیریت  2171مارس  9به روز شده در 

 ISFدر کمیته مدیریت  2171نوامبر   1به روز شده در 

 

 :توجه 
  در صورت مهیا نبودن شرایط اجرای برخی از مفاد قوانین در مسابقات داخلی ، هرگونه تغییرات با تائید

 .ن فدراسیون قابلیت اجرایی خواهد داشت کار گروه مسابقات و لیگ ای
  می بایست در جلسه فنی قبل از ... تمامی نکات فنی ، الزامات اجرایی ، قوانین ، مقررات ، توضیحات و

 .مسابقه برای شرکت کنندگان توضیح داده شده و به همان شکل نیز در هنگام برگزاری اجرا گردد 
 اری مسابقات داخلی عالوه بر قوانین فوق می بایست شیوه تمامی عوامل اجرایی و دست اندرکار برگز

 .را مدنظر قرار داده و رعایت نمایند ( اسکای رانینگ ) نامه برگزاری مسابقات دوی کوهستان 
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 چهارمفصل 

 ها کاربـرگ
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 جا چیزی ننوسید در این
 کد شناسایی ثبت نام

 

 

 

 

 

  
 31 د ـ م 717شناسه  شمارة

  در مسابقهدر مسابقه  ثبت نام و پذیرشثبت نام و پذیرش  نامةنامة  پرسشپرسشکاربرگ کاربرگ 

  ..اربرگ را با خطا خوانا و خودکار مشکی تکمیل نماییداربرگ را با خطا خوانا و خودکار مشکی تکمیل نماییدلطفاً این کلطفاً این ک
  ............................................................................................................................................................................................................................: : مکان برگزاریمکان برگزاری  ................................................................................................................................................................................  ::زمان برگزاریزمان برگزاری  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................: : مسابقهمسابقه  عنوانعنوان

  

  ::نام پدرنام پدر  ::خانوادگیخانوادگی  نام ق نامنام ق نام

FFuullll  NNaammee : :  

  :   ............/ ............/ ...............:   ............/ ............/ ...............د د تاریخ تولتاریخ تول  ::محلا صدورمحلا صدور  ::شمارة شناسنامهشمارة شناسنامه

  ::گروه خونگروه خون  ::هیئت اعزام کنندههیئت اعزام کننده  ::استان محلا اقامتاستان محلا اقامت

  ::آخرین مدرک و رشتۀ تحصیلیآخرین مدرک و رشتۀ تحصیلی  ::شغلشغل  ::شمارة کارت بیمۀ ورزشیشمارة کارت بیمۀ ورزشی

  ::وضعیت تأهلوضعیت تأهل  ::ملیتملیت  ::کد ملایکد ملای

  ::کدپستی منزلکدپستی منزل  ::مذهبمذهب  : : دیندین

  ککک::نشانی منزلنشانی منزل

  ::رایانامهرایانامه  ::تلفن منزل ق همراهتلفن منزل ق همراه

  سنجش سالمتسنجش سالمت  بخشبخش

  ..الشاعاع قرار داده و خطرناک استالشاعاع قرار داده و خطرناک است  های پزشکی، اقدامات درمانی را تحتهای پزشکی، اقدامات درمانی را تحت  اطاالعات نادرست، در هنگام بروز فوریتاطاالعات نادرست، در هنگام بروز فوریت. . ها الزامی استها الزامی است  پاسخ به تمامی پرسشپاسخ به تمامی پرسش: : اخطاراخطار  
  خیرخیر  بلیبلی    خیرخیر  بلیبلی  
      های ذهنی یا ضعف عصبیهای ذهنی یا ضعف عصبی  ق بیماریق بیماری      1212  ق ضربۀ مغزی یا آسیب واردشده به سرق ضربۀ مغزی یا آسیب واردشده به سر  11
      ق اعتیاد به دارو یا الکلق اعتیاد به دارو یا الکل      1313  ((بیماری یا جرااحیبیماری یا جرااحی))ق مشکالت چشمی یا گوشی ق مشکالت چشمی یا گوشی   22
      شده برای انجام عملِ جراحیشده برای انجام عملِ جراحی  ق جرااحی یا توصیهق جرااحی یا توصیه      1414  ((غش یا تشناجغش یا تشناج))کننده کننده   ق حمالت گیجق حمالت گیج  33
      ق مشکالت پوستی یا آلرژیق مشکالت پوستی یا آلرژی      1515  ق توبرکلوزیس، آسم، برونشیتق توبرکلوزیس، آسم، برونشیت  44
      ق حسّاسیت به داروق حسّاسیت به دارو      1616  روماتیسمیروماتیسمیق مشکالت قلبی یا تب ق مشکالت قلبی یا تب   55
      ق حسّاسیت به گزیدن حشراتق حسّاسیت به گزیدن حشرات      1717  ق فشار خون باال یا پائینق فشار خون باال یا پائین  66
      ق حسّاسیت به گرد و غبارق حسّاسیت به گرد و غبار      1818  ق آنمی ق لوسمی یا اختالالت خونیق آنمی ق لوسمی یا اختالالت خونی  77
      صورت منظمصورت منظم  ق استفاده از داروهای تجویزشده بهق استفاده از داروهای تجویزشده به      1111  هپاتیت یا زردیهپاتیت یا زردی  ق دیابت، ق دیابت،   88

      ق زخم معده و دیگر مشکالت معدهق زخم معده و دیگر مشکالت معده  11
ها، مفاصل مصقنوعی،  ها، مفاصل مصقنوعی،    ها، دررفتگیها، دررفتگی  های استخوانی یا مفصلی، شکستگیهای استخوانی یا مفصلی، شکستگی  ق بیماریق بیماری    2222

      آرتریت، درد ناحیۀ پشتآرتریت، درد ناحیۀ پشت

  HH..  II..  VV    ق ق       2121  مثانهمثانه  ق مشکالت کلیه، ق مشکالت کلیه،   1212
      ق آیا شما در حال درمان هستید؟ق آیا شما در حال درمان هستید؟      2222  ((پارگیپارگی))ق فت  ق فت    1111

  ::است، علات تحت درمان بودن خود را بنویسیداست، علات تحت درمان بودن خود را بنویسید« « بلیبلی»»  2222اگر پاسخ شمارة اگر پاسخ شمارة 
  

  ::ها مبتال هستید را بنویسیدها مبتال هستید را بنویسید  ها نام برده نشده و شما به آنها نام برده نشده و شما به آن  های دیگر یا ضایعاتی که در باال از آنهای دیگر یا ضایعاتی که در باال از آن  بیماریبیماری

و پیشرو را با علم و آگاهی و پیشرو را با علم و آگاهی ناشی از حوادث و اتفاقات احتمالی ناشی از حوادث و اتفاقات احتمالی آمدهای آمدهای   ضمن تأیید مطالب فوق، مسئولیت ناشی از تمامی پیشضمن تأیید مطالب فوق، مسئولیت ناشی از تمامی پیش  ........................................................................................................................................................................................................................................................جانب جانب   ایناین
  ..پذیرمپذیرم  را میرا می  مسابقهمسابقه  و در سالمت جسمی و روحی ، و در سالمت جسمی و روحی ، 

  
  و اثر انگشتو اثر انگشت  امضاءامضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

  
  عدم تائید پزشک حاضر در هنگام پذیرشعدم تائید پزشک حاضر در هنگام پذیرش//تائید تائید 

  
  
  
  
  

  مهر و امضاء پزشک مسابقهمهر و امضاء پزشک مسابقه

 

محلّ الصاق 

 عكس

 .می باشد ائیدشرکت نامبرده در این دوره مسابقات مورد ت

 .نمی باشد  ائیددر این دوره مسابقات مورد ت............................................................رده  به علت شرکت نامب

 

 فشار خون                       نبض                   عالئم بالینی
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  31 د ـ م 712شناسه  شمارة

  در مسابقهدر مسابقه  نامنام  کاربرگ دریافت مدارک ثبتکاربرگ دریافت مدارک ثبت
  ........................................................................................................................................................................................................: : مکان برگزاریمکان برگزاری  ..............................................................................................................................................................................    ::زمان برگزاریزمان برگزاری  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : عنوان مسابقهعنوان مسابقه

  

ف
ردی

ف
ردی

  

  تاریخ تولدتاریخ تولد  خانوادگیخانوادگی  نام و نامنام و نام
  کد ملایکد ملای  ...../......./........../......./.....

ال
پرت
م 
 نا
ت
ثب

ال
پرت
م 
 نا
ت
ثب

  

    
ت
الم
 س
ت
صح
ی 
واه
گ

ت
الم
 س
ت
صح
ی 
واه
گ

  
    

مه
 نا
ی
رف
مع

مه
 نا
ی
رف
مع

  

شی
ورز
ه 
یم
ب

شی
ورز
ه 
یم
ب

ی
جار
ل 
سا

ی
جار
ل 
سا
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 31 د ـ م 719شناسه  شمارة

  در مسابقهدر مسابقه  ة ثبت نامة ثبت نامورودیورودیگ دریافت گ دریافت کاربرکاربر

  ............................................................................................................................................................................................: : مکان برگزاریمکان برگزاری  ........................................................................................................................................................................................  ::زمان برگزاریزمان برگزاری  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : عنوان مسابقهعنوان مسابقه

  

ف
ردی

ف
ردی

  

  مبلغ پرداختی مبلغ پرداختی   نقدینقدی  شهرستانشهرستان  خانوادگیخانوادگی  نام ق نامنام ق نام
  ((به ریالبه ریال))

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 خانوادگی و امضاءم نام و نا

 

ناظر مسابقه                                     مسئول ثبت نام و پذیرش                                                         مدیر مسابقه                                    



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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 31 د ـ م 714شناسه  رةشما

  در مسابقهدر مسابقه  نهادنهاد  نظرخواهی و ارائة پیشنظرخواهی و ارائة پیشکاربرگ کاربرگ 

  ................................................................................................................................................................................................................: : مکان برگزاریمکان برگزاری  ..................................................................................................................................................................::زمان برگزاریزمان برگزاری  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : مسابقهمسابقهعنوان عنوان 

  ..........................................................................................................................................................................................................: : نام خانوادگینام خانوادگی  ..........................................................................................................................................: : نامنام

شابه تأثیرگذار بوده و مقا را در هقر   شابه تأثیرگذار بوده و مقا را در هقر   مم  هایهای  مسابقهمسابقهو و   مسابقهمسابقهتواند در کمّیت و کیفیت این تواند در کمّیت و کیفیت این   نهادهای حضرت عالی مینهادهای حضرت عالی می  کنندة گرامی؛ اعالم نظر و پیشکنندة گرامی؛ اعالم نظر و پیش  شرکتشرکت

  ..با سپاس و احترامبا سپاس و احترام                      . . ها یاری نمایدها یاری نماید  چه بهتر برگزار نمودن آنچه بهتر برگزار نمودن آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ذکر نام و نام خانوادگی الزامی نیست



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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 31 د ـ م 715شناسه  شمارة

  کننده در مسابقاتکننده در مسابقات  اطالعات دسترسی به شرکتاطالعات دسترسی به شرکتکاربرگ کاربرگ 

  ......................................................................................................................................................................................................................................................: : مکان برگزاریمکان برگزاری  ......................................................................................................................................................................تا تا     ..............................................................................................................................................................از از   ::زمان برگزاریزمان برگزاری  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : عنوان دورهعنوان دوره

  

ف
ردی

ف
ردی

  

  ملیملی  کدکد  خانوادگیخانوادگی  نام و نامنام و نام
  اریخ تولداریخ تولدققتت

  نشانی دقی  پستینشانی دقی  پستی  پست الکترونیکپست الکترونیک  تلفنتلفن
  الالققسس  اهاهققمم  روزروز

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  و پذیرشو پذیرش  نامنام  مسئول ثبتمسئول ثبتنام و نام خانودادگی و امضاء نام و نام خانودادگی و امضاء 
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 31 د ـ م 716شناسه  شمارة

  اطالعات حساب بانکی کادر اجراییاطالعات حساب بانکی کادر اجرایی  گگکاربرکاربر

  ..................................................................................................................................................................................................................: : مکان برگزاریمکان برگزاری  ..............................................................................................................................................................................::زمان برگزاریزمان برگزاری  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : مسابقهمسابقه

  

ف
دی
ر

ف
دی
ر

  

  مالح اتمالح ات  شماره عابر بانكشماره عابر بانك  تلفن همراهتلفن همراه  سمتسمت  خانوادگیخانوادگی  نام و نامنام و نام

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  مدیر مسابقهمدیر مسابقه  امضاامضانام خانوادگی و نام خانوادگی و نام و نام و 



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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 31 د ـ م 711شناسه  شمارة

  ((33از از   99صفحة صفحة ))  قهقهگزارش سرطراح مسابگزارش سرطراح مسابکاربرگ کاربرگ 

  ..نمایدنماید  ابقات تکمیل میابقات تکمیل میرا سرطراح مسرا سرطراح مس  کاربرگکاربرگاین این * * 

  7979................................//............................................  //............................................تا تا   7979..............................//............................................  //............................................از از   ::تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : مسابقهمسابقهعنوان عنوان 

  ............................................................................................................................................................................................  ::ئیس هیئت داوریئیس هیئت داوریرر                                                                                                              ............................................................................................................................................................................................: : مدیر مسابقهمدیر مسابقه

  ............................................................................................................................................................................................  ::اح مسابقهاح مسابقهسرطرسرطر            ............................................................................................................................................................................................  ::نوردی و صعودهای ورزشینوردی و صعودهای ورزشی  ناظر فدراسیون کوهناظر فدراسیون کوه

  ((به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبه ترتیب الفبایی نام خانوادگی))  نام کامل طراحان و درجهنام کامل طراحان و درجه

11  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1616  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

22  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1717  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

33  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1818  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

44  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1111  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

55  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2222  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

66  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2121  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

77  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2222  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

88  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2323  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

11  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2424  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1212  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2525  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1111  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2626  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1212  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2727  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1313  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2828  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1414  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2121  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1515  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3232  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ::محل برگزاریمحل برگزاری

  ......................................................................................................................................................................................................: : منطقهمنطقه  ..............................................................................................................................................................................: : شهرشهر  ............................................................................................................................................................................................: : شهرستانشهرستان  ................................................................................................................................................................................................................................................:..:..استاناستان

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::برگزارکنندهبرگزارکننده    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::شماره مجوز برگزاریشماره مجوز برگزاری



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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 31 د ـ م 711شناسه  شمارة

  ((33از از   22صفحة صفحة ))  قهقهگزارش سرطراح مسابگزارش سرطراح مسابکاربرگ کاربرگ 

  

  مسابقهمسابقهوضعیت طراحان وضعیت طراحان 

ف
فردی
ردی

  

  نام ق نام خانوادگینام ق نام خانوادگی
  بینی موارد ایمنیبینی موارد ایمنی  پیشپیش  توانایی علمی ـ فنیتوانایی علمی ـ فنی  آمادگی جسمانیآمادگی جسمانی  مهارت در طراحیمهارت در طراحی  آراستگیآراستگی  انضباطانضباط

  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع

11                                                    

22                                                    

33                                                    

44                                                    

55                                                    

66                                                    

77                                                    

88                                                    

11                                                    

1212                                                    

1111                                                    

1212                                                    

1313                                                    

1414                                                    

1515                                                    

  ضعیفضعیف= = ضض  متوسطمتوسط= = مم  خوبخوب= = خخ  عالیعالی= = عع
  

  ::زمان بندی کامل روزانه طراحیزمان بندی کامل روزانه طراحیگزارش و گزارش و 
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 31 د ـ م 711شناسه  شمارة

  ((33از از   33صفحة صفحة ))  قهقهگزارش سرطراح مسابگزارش سرطراح مسابکاربرگ کاربرگ 
  

  

  ::لیست لوازم تحویل گرفته شدهلیست لوازم تحویل گرفته شده

  

  

  

  

  
  

  ::ن رات و پیشنهاداتن رات و پیشنهادات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  احاحسرطرسرطرو تاریخ و تاریخ نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء 
 عکس ها و یا فیلم: ضمیمه



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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 31 د ـ م 718شناسه  شمارة

  مسابقه مسابقه سال در سال در   9191تر از تر از   کنندگان با سنّ کمکنندگان با سنّ کم  شرکتشرکتاولیای اولیای تعهّدنامة تعهّدنامة کاربرگ کاربرگ 

  

  ::قیمقیم/ / سرپرست سرپرست / / صات ولی صات ولی مشخّمشخّ

/ / ولقی  ولقی  بقه عنقوان   بقه عنقوان     ..........................................................................................................................................فرزنقد  فرزنقد    ............................................................................................................................................................مه شمارة مه شمارة سناسنابه شنابه شنا  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................جانب جانب   ایناین

متوّلقد  متوّلقد    ........................................................................................................................................فرزنقد  فرزنقد    ....................................................................................................................................................................................................................به کد ملاقی  به کد ملاقی    ..............................................................................................................................................................................................................................................آقای آقای //قیم قانونی خانمقیم قانونی خانم//سرپرست سرپرست 

صقعودهای ورزشقی، بقا ابقراز     صقعودهای ورزشقی، بقا ابقراز     نقوردی و  نقوردی و    ضمن قبولی و احترام به کلایۀ قوانین فدراسیون کوهضمن قبولی و احترام به کلایۀ قوانین فدراسیون کوه  ..............................................................................سال سال   ..............................................ماه ماه   ................................................روز روز 

را را برای ایشان برای ایشان هر گونه حادثۀ ممکن هر گونه حادثۀ ممکن بروز بروز مسئولیت مسئولیت   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  مسابقۀمسابقۀبرده در برده در   رضایت کامل از حضور نامرضایت کامل از حضور نام

  ..پذیرمپذیرم  میمی

  ::جانب به قرار زیر استجانب به قرار زیر است  نشانی دقی  پستی و شمارة تلفن منزل ایننشانی دقی  پستی و شمارة تلفن منزل این

  

  

  

  

  نام ق نام خانوادگی، امضاءنام ق نام خانوادگی، امضاء

  

  

  
 :توجه

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

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

 .نمودهر سال اعالم خواهد نوردی و صعودهای ورزشی،  به باال را فدراسیون کوهسال  11 افرادد معیار تولّ تاریخ ،تر هنگی بیشآ ایجاد هم منظور به .3

 .ه ممنوع استدر مسابق ،این کاربرگل، بدون پر کردن سا 11تر از  با سنّ کمشرکت افراد  .4

 که مورد تایید رسمی فدراسیون باشد ... این کاربرگ فقط در مسابقاتی توزیع و تکمیل می شود که با لحاظ نمودن تمامی شرایط فنی، فرهنگی، اجتماعی و  .5

.باشد فوق مورد تأیید می یو امضا مندرجات درستی  
 

 نام، امضا و مهر
 استان نوردی و صعودهای ورزشی هیئت کوهرئیس 

 :تاریخ

 تاریخ امضاء

 سال ماه روز
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 31 د ـ م 713شناسه  شمارة

 به مسابقه کاربرگ اعالم اعتراضات
  داوری داوری رئیس محترم هیئت رئیس محترم هیئت 

  ..برگزار شدبرگزار شد  ..............................................................................................................................................................................................................و در مکان و در مکان         ........................................................................................................................که در تاریخ که در تاریخ   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::مسابقۀمسابقۀ

    ................................................................................................................................................................................................................................................سرپرست تیم سرپرست تیم   //ورزشکارورزشکار  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................جانب جانب   دارد که ایندارد که این  ، اعالم می، اعالم می  با احترامبا احترام

    ..تقاضای بازنگری و تجدیدنظر دارمتقاضای بازنگری و تجدیدنظر دارم  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................درخصوص درخصوص   ..........................................................................................................................................................................................................................ززاعزامی ااعزامی ا

  ..، به پیوست آمده است، به پیوست آمده است  ریالریال    ..............................................................................................................................................................................................................به مبلغ به مبلغ اعتراض اعتراض   ۀۀدرضمن فیش بانکی هزیندرضمن فیش بانکی هزین

 
 تاریخ -و امضاءو نام خانوادگی نام 

  

رارات مسابقات رارات مسابقات قوانین و مققوانین و مق  ..........................................................................................................آمده و مطاب  بند آمده و مطاب  بند   عملعمل  نظر به بازنگری بهنظر به بازنگری به  ................................................................................................................................................................................................................................................................: : جناب آقایجناب آقای/ / سرکار خانمسرکار خانم

  ::گرددگردد  حضور تقدیم میحضور تقدیم می  ، رأی هیئت داوری به شرح ذیل به، رأی هیئت داوری به شرح ذیل بهدوی کوهستان دوی کوهستان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 رئیس هیئت داوری ق تاریخرئیس هیئت داوری ق تاریخ  نام و نام خانوادگی و امضانام و نام خانوادگی و امضا
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 31 د ـ م 771ناسه ش شمارة

  در مسابقهدر مسابقه  کاربرگ اقدام انضباطیکاربرگ اقدام انضباطی

  
  

 

 ......................................................................................................................................................جناب آقای/ که سرکار خانم نظر به این

و در ............................   .......................................کهه در تهاریخ   ......................................................................................................................................................به مسابقة......................................................................     .......................................اعزامی از استان

بهه    ملهزم   ، شهده اسهت     ......................................................................................................................................................برگزار شد، مرتکب خطای ......................................................................................................................................................منطقه 

 .باشد و ارجاع به کمیتة انضباطی می   ................................................................................دریافت کارت 

 

 

 

 رئیس هیات داوری امضا وو نام خانوادگی نام      مسابقه دهنده                                      و نام خانوادگی و امضانام 

 تاریخ                                                                                                      

 

 

 

 :توضیحات
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 31 د ـ م 777شناسه  شمارة

  ثبت نام تیمی در مسابقاتثبت نام تیمی در مسابقاتکاربرگ کاربرگ 

  ..................................................................................................................: کننده تتعداد نفرات شرک  ........................................................................................................................................................................................: : مکان برگزاریمکان برگزاری        ..........................................................................................................................................  ::زمان برگزاریزمان برگزاری  ........................................................................................................................................................................................: : مسابقهمسابقهعنوان عنوان 
 

 نام خانوادگی ونام  ردیف
 شماره 

 شرکت کننده
 تلفن هرستانــــش ان ــــتــــاس

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 :تلفن                    : نام خانوادگی مربّی تیم ونام  :تلفن  : پرست تیمنام خانوادگی سر ونام 

 
 

 
  

 

  ((سرپرست فنی سرپرست فنی ))و نام خانوادگی و امضا ناظر و نام خانوادگی و امضا ناظر نام نام 

  تاریختاریخ
::ضروری ضروری تلفن تماس تلفن تماس   
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 31 د ـ م 772شناسه  شمارة

  تقاضای صدور احکام قهرمانیتقاضای صدور احکام قهرمانی  کاربرگکاربرگ

    ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : محل برگزاریمحل برگزاری                ........................................................................................................................................................................................................................................: : زمانزمان  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : عنوان مسابقهعنوان مسابقه

  نام پدرنام پدر  م خانوادگیم خانوادگینانا  نامنام  شرحشرح  ردیفردیف
  محلمحل

  تولدتولد

  تاریختاریخ

  تولدتولد

  شمارهشماره

  شناسنامهشناسنامه

  محل محل 

  صدورصدور
  مقام کسب شدهمقام کسب شده  اعزامی از استاناعزامی از استان  کد ملیکد ملی

11  
                      فارسیفارسی

                      انگلیسیانگلیسی

22  
                      فارسیفارسی

                      انگلیسیانگلیسی

33  
                      فارسیفارسی

                      انگلیسیانگلیسی

 ناظر امضا نام و نام خانوادگی و 

 تاریخ                                                                                                                                                                                                                     
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 31 د ـ م 779شناسه  شمارة

  مسابقه( سرپرست فنّی)ظر ناگزارش کاربرگ 

  

 نمایدنماید  مسابقه تکمیل میمسابقه تکمیل می  ناظرناظراین کاربرگ را این کاربرگ را..  

  ......................................................................................................................................  ::تاتا  ........................................................................................................................................  ازاز: : تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::مسابقهمسابقهعنوان عنوان 

  

  

  

  

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::نام و نام خانوادگی مدیرنام و نام خانوادگی مدیر

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::((سرپرست فنّیسرپرست فنّی))  ناظرناظرنام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی 

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::نام و نام خانوادگی رئیس هیئت داوری نام و نام خانوادگی رئیس هیئت داوری 

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::نام و نام خانوادگی سر طراح نام و نام خانوادگی سر طراح 

  

  
  

  ::محل برگزاریمحل برگزاری

  ......................................................................................................................................................................................................: : منطقهمنطقه  ..............................................................................................................................................................................: : شهرشهر  ............................................................................................................................................................................................: : شهرستانشهرستان  ........................................................................................................................................................................................................:......................:......................استاناستان

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::برگزارکنندهبرگزارکننده    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::شماره مجوز برگزاریشماره مجوز برگزاری

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2از  1: صفحۀ



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 

 «رانینگاسکای »دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 

71 

 

 

 

 31 د ـ م 779شناسه  شمارة

  ناظر مسابقهناظر مسابقهگزارش گزارش کاربرگ

  
  ::نقاط قوّت مسابقهنقاط قوّت مسابقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::نقاط ضعف مسابقهنقاط ضعف مسابقه
  

  

  

  

  

  

  

  ::شرح تخلّفات مسابقهشرح تخلّفات مسابقه
  

  

  

  

  

  

  

  

  ::نظرها دربارة مسابقهنظرها دربارة مسابقه  نهادها و نقطهنهادها و نقطه  پیشپیش
  

  

  

  

  

  

 

 2از  2: صفحۀ

 ناظر مسابقه امضاو نام و نام خانوادگی 

 
 

:تاریخ  
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  31 د ـ م 774شناسه  شمارة

  خالصه اطالعات مسابقاتخالصه اطالعات مسابقاتکاربرگ 

  ... ... ............................................................................................................................................................................: ...............: ...............محل برگزاریمحل برگزاری.... .... ..........................: ..................: ..................زمان برگزاریزمان برگزاری............................. ............................. ..................................................: ........: ........عنوان مسابقهعنوان مسابقه

  مجریمجری  میزبانمیزبان

  برگزاریبرگزاری

تعداد تعداد 

استان استان 

  حاضرحاضر

تعداد تعداد 

  ورزشکارانورزشکاران

  حاضرحاضر
  داور رده بندداور رده بند  سر طراحسر طراح  رئیس هیأت داوریرئیس هیأت داوری  مدیر مسابقهمدیر مسابقه

  ناظرناظر

  ((فنیفنی  سرپرستسرپرست) ) 

                  

  نفرات اول تا ششمنفرات اول تا ششم
              نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

              استاناستان

  ::کادر طراحیکادر طراحی

  

  

  ::کادر داوریکادر داوری

  

  ::اسامی استان هااسامی استان ها

  

  

  ::اجراییاجرایی  انانهمکارهمکار

  

 امضا ناظرو نام خانوادگی نام و 

2از  1: صفحۀ  
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 31 د ـ م 775شناسه  شمارة

  مدیر مسابقهمدیر مسابقهگزارش گزارش کاربرگ

  
 نمایدنماید  تکمیل میتکمیل می  مسابقهمسابقه  صفحه است، مدیرصفحه است، مدیر  99که شامل که شامل این کاربرگ را این کاربرگ را..  

  ......................................................................................................................................  ::تاتا  ........................................................................................................................................  ازاز: : تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::مسابقهمسابقهعنوان عنوان 

  

  

    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::مدیرمدیر  و نام خانوادگیو نام خانوادگینام نام 

    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::((سرپرست فنّیسرپرست فنّی))  ناظرناظر  و نام خانوادگیو نام خانوادگینام نام 

    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::  رئیس هیئت داوریرئیس هیئت داوری  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::  سر طراحسر طراح  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::شمارة مجوّز برگزاریشمارة مجوّز برگزاری

  

  

  ::محل برگزاریمحل برگزاری

  ......................................................................................................................................................................................................: : منطقهمنطقه  ..............................................................................................................................................................................: : شهرشهر  ............................................................................................................................................................................................: : شهرستانشهرستان  ........................................................................................................................................................................................................:......................:......................استاناستان

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::برگزارکنندهبرگزارکننده    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ::شماره مجوز برگزاریشماره مجوز برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

5از  1: صفحۀ  
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 31 د ـ م 775شناسه  شمارة

  مدیر مسابقهمدیر مسابقهگزارش گزارش کاربرگ

  

  گزارش مختصر روزانۀ مسابقهگزارش مختصر روزانۀ مسابقه

  ::ریخریختاتا  ::روز هفتهروز هفته  ::شمارة روزشمارة روز

  شرحشرح  زمانزمان

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  ::تاریختاریخ  ::روز هفتهروز هفته  ::شمارة روزشمارة روز

  شرحشرح  زمانزمان

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 :صفحۀ               ق ادامه 5از  2: صفحۀ
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 31 د ـ م 775شناسه  شمارة

  مدیر مسابقهمدیر مسابقهگزارش گزارش کاربرگ

  

  منابع درآمدهای مالی منابع درآمدهای مالی ( ( الفالف
  .................................................................................................................................................................................................................   ................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  هزینه هاهزینه ها( ( بب
  .................................................................................................................................................................................................................   ................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

 :ۀصفح               ق ادامه 5از  3: صفحۀ
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 31 د ـ م 775شناسه  شمارة

  مدیر مسابقهمدیر مسابقهگزارش گزارش کاربرگ

  

  بررسی وضعیت شرایط و عوامل تأثیرگذار بر مسابقهبررسی وضعیت شرایط و عوامل تأثیرگذار بر مسابقه

  توضیحاتتوضیحات  نامتناسبنامتناسب  متناسبمتناسب  موضوعموضوع

        زمانزمان

        کادر اجراییکادر اجرایی

        کادر فنّیکادر فنّی

        کنندگانکنندگان  شرکتشرکت

        لوازم و تجهیزات فنّیلوازم و تجهیزات فنّی

        لوازم و تجهیزات اداریلوازم و تجهیزات اداری

        مکان برگزاریمکان برگزاری

        اعتبار مالیاعتبار مالی

        تغذیهتغذیه

        کنندگان و کادر اجراییکنندگان و کادر اجرایی  محل اقامت شرکتمحل اقامت شرکت

        وسیلۀ نقلیهوسیلۀ نقلیه

        شدة اجراییشدة اجرایی  روند ازپیش تعیینروند ازپیش تعیین

        دیگرموارددیگرموارد

  

  ::نقطه ن رها و پیشنهادهای مدیر مسابقهنقطه ن رها و پیشنهادهای مدیر مسابقه

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

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

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

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

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

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

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

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

  تاریختاریخ: :     مدیر مسابقهمدیر مسابقه  و امضاو امضا  و نام خانوادگیو نام خانوادگینام نام 

 :صفحۀ               ق ادامه 5از  4: صفحۀ



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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 31 د ـ م 776شناسه  شمارة

 کاربرگ ارزیابی مسابقات

  ن رات و پیشنهاداتن رات و پیشنهادات

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

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

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

جهت ارتقاء بدیهی است رسیدن به نتایج واقعی . پرسشنامه زیر به منظور سنجش کیفیت برگزاری مسابقات تهیه شده است:پاسخگوی محترم
 .فرمایید اعالم یبرگزار نحوه لذا خواهشمند است نظرات خود را در مورد  .بدون مساعدت و همکاری جنابعالی امکانپذیر نیستسطح کیفی 

 (در صورت تمایل تکمیل گردداین قسمت ) 
 :نام و نام خانوادگی 

 :سمت 
 :شهرستان                   :استان

 :رده سنی                                    :گروه / باشگاه 

 :عنوان مسابقه 
 مجری      میزبان

 :تاریخ برگزاری 
 : برگزاریمکان 

 
:                                                              ارزیابی طراحی مسیر( الف   

ف
دی

 شرح سئواالت ر

امتیاز مورد نظر خود را در هر مورد با 
 .مشخص نمایید× عالمت 

                                           01بیشترین 
0 کمترین                       

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 نشانه گذاری در مسیر با رنگهای استاندارد 1

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 ایمنی مسیر طراحی شده 5

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 خالقیت در طراحی مسیر 3

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 میزان رضایت شما از طراحی مسیر 4

:ارزیابی داوری مسابقه ( ب   
 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 ین روز داوری آشنایی با قوان 6

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 مهارت و تسلط در اجرای قوانین 7

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 دقت در امر امتیاز دهی و رده بندی 8

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 میزان رضایت شما از داوری مسابقه 9

ارزیابی تسهیالت و امکانات رفاهی ( ج  : (میزبان)   
 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 برگزاری مسابقه  ن و محلزما 11

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 رسانی  نحوه اطالع 11

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11   پذیرشکیفیت  15

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 نحوه برخورد برگزارکنندگان 13

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 میزان رضایت شما از میزبانی مسابقه 14

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11  یامکانات خوابگاه 12

 1 5 3 4 2 6 7 8 9 11 پذیرایی 16



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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  31 د ـ م 771شناسه  شمارة

  مسابقهمسابقهرده بندی نهایی رده بندی نهایی و و   ، خط پایان، خط پایانثبت زمانثبت زمان  کاربرگکاربرگ

  ..............................................................................................................................................................................................................................................  ::برگزار کنندهبرگزار کننده  ......................................................................................................................................................................................................................................  ::تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  ::عنوان مسابقهعنوان مسابقه

  ....................................................................................................................................................................................  ::زمان شروع مسابقهزمان شروع مسابقه  ............................................................................................................................................................................................  ::تعداد شرکت کنندهتعداد شرکت کننده  ..................................................................................................................................................................................................................................................  ::مکان برگزاریمکان برگزاری
 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 شماره

مسابقه 

 دهنده

 اعزامی از
 زمان

 ثبت شده
 مالحظات رتبه

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 نام و نام خانوادگی و امضانام و نام خانوادگی و امضا

 (ناظر سرپرست فنی رئیس هیئت داوری داور رده بند

 



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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  31 د ـ م 778شناسه  شمارة

    انانگگخطای شرکت کنندخطای شرکت کنند  کاربرگکاربرگ

  ..............................................................................................................................................................................................................................................  ::برگزار کنندهبرگزار کننده  ......................................................................................................................................................................................................................................  ::تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  ::عنوان مسابقهعنوان مسابقه

  ....................................................................................................................................................................................  ::زمان شروع مسابقهزمان شروع مسابقه  ............................................................................................................................................................................................  ::تعداد شرکت کنندهتعداد شرکت کننده  ..................................................................................................................................................................................................................................................  ::مکان برگزاریمکان برگزاری
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اریخت -نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر                                                                               : محل استقرار داور مسیر 



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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  31 د ـ م 773شناسه  شمارة

  و خط پایانو خط پایان( ( استارتاستارت))خط شروع خط شروع داوران داوران کاربرگ 

  ............................................................: : زمان شروعزمان شروع  ..............................................................................................: : برگزار کننده برگزار کننده   ..............................................................................................................: : تاریخ برگزاری تاریخ برگزاری   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: : عنوان مسابقه عنوان مسابقه 

  مالح اتمالح ات  پایان مسابقهپایان مسابقهزمان زمان   کنندهکننده  شماره شرکتشماره شرکت  اعزامی ازاعزامی از  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  نام و نام خانوادگی و امضاءنام و نام خانوادگی و امضاء

  ::  ((سرپرست فنیسرپرست فنی))ناظر ناظر   ::  رئیس هیئت داوریرئیس هیئت داوری  ::  داور مسیرداور مسیر



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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  31 د ـ م 721شناسه  شمارة

 امتیاز کسب شدهبه ترتیب  مسابقه بندی تیمی رده و امتیاز کاربرگ
 ............................................. :زمان  ..............................................................................................................................: مکان برگزاری  .............................................................................................................................................................................: عنوان مسابقه 

 مالحضات رتبه تیمی جمع امتیازات تیمی اعزامی از نام تیم ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  این کار برگ در مسابقاتی که رده بندی تیمی دارد تکمیل می شود. 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 مدیر مسابقه (سرپرست فنی)ناظر  رئیس هیئت داوری
 
 



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 
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  31 د ـ م 727شناسه  شمارة

 ..................................................................................................................................................تیم ول امتیاز جد
 ................................................................. :زمان  ...................................................................................................................................: مکان برگزاری  ..........................................................................................................................................................................: عنوان مسابقه 

 مالحضات امتیاز  شماره مسابقه دهنده ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 تیمیجمع امتیاز کسب شده 
 

 

  
 نام و نام خانوادگی و امضاء

 مدیر مسابقه (سرپرست فنی)ناظر  س هیئت داوریرئی



 وصعودهای ورزشی، کارگروه مسابقات و لیگ نوردیکوهفدراسیون 

 «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 
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تواننققد نظرهققای خققویش را بققه نشققانی     تمققامی عزیققزان مققی  

ir.mfi@info  ارسال نمایند مسابقات و لیگو به نام کارگروه . 

نظرهقا و   عزیزانی را که نقطه دست تمامی مسابقات و لیگکارگروه 

منظور ارتققای سقطح دانقش و اصقالح ایقن       خود را بهنهادهای پیش

 . فشارد به گرمی می ، نمایند ، ارسال می نامه شیوه

 موفا  باشید

 1317 شهریور

mailto:info@mfi.ir

