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اول دفتر

کن
هم کن جست
انسان از بدو خلقت واره ج کاو و جوگر بوده و این ج کاوی م جنر هب شیپرفت و نوآوری شده است .عالهق هب صعو د

و باالرفتن و همچنین بهره مندی از زمان و م کان و نیازاهیی هک ر کنار این عالهق موجب ابداع شیوهاهی جدید صعود

نم
گردید،منجر هب رشد روزافزون این ورزش و جذب عالهقمندا ن هب انجام این ورزش ر سراسر جهان ود.

کم کی
حضو وور و شیپرفت ی و فی ورزشکاران کشو وورمان ر ا ی ابعاد ,منوط هب رعایت نظم و انظباط اداری و اجت اعی و

ت
مهی
همچنین رعایت اصول فنی و شکیالتی این رشتهی مفرح و ج یباشد.

ن گاه هب آینده ،ما را ربآن یدارد اتدست از تالش و کوشش ربندا شته و با هب کارگیری ا ینیرواهی بالقوهای هک ر

طح

کشور ربای اعتالی انم اریان یکوشند ،ر راه رشد و شکوافیی استعدا داهی کمنظیری هک ر میان جواانن این مرز و بوم وجود

دارد ،فعالیت خود را دوچندان ن امیی.

ضم
مخ
هم
راقبت ر یر انسان نهفته است و واره ر رعهصاهی تلف زندگی ربوز ین اید .اما آنهچ هک راقبت را سالم و

سازنده ین اید ،اقنونمدا ری و انسانمدا ری ر آن است .آنجا هک انسان راقبت را بدون ضوابط و مقررات ر

بخ
یگ ع
خ
ن
ی
ک
گ
ن
ب
خ
ح
م
زندگی خود اع ال ن اید ،دچار ل و سد ردیده و د ر از ل رد ود رضا ت ند واهد ود .وهج از خی وردی و رای

هم
تولینگ با دیگر رشتهاهی سنگنوردی یا کوهنوردی ،وجود راقبت ر ذات آن است .ین خصلت و توّح هب ساماهنمند
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من
نم
نم
ودن و اقنونمند ودن این راقبت ذاتی و هدا یت ظم و سازمانمند ارنژی جوااننی هک هب این رشته روی یآورند،
از اصول خدهشانپذریی است هک لزوم تدوین شیوهانهماهیی اینچنین را شیبازشیپ ن ایان یسازد.

مجم
ص
م
ی
ش
گ
ب
ت
ن
م
لی
ت
ا
ا
ب
ا
وهعای ر هک شیپ رو د رید شا ل وهانهماه ی رب ز ری سا قات خی وردی و رای و نگ وده و حا ل الش

جم
بخ
عی بسیاری از همکاران گرا ی ر ش خینوردی و کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون کوهنوردی و خینوردی ر طی

اترخی فعالیت این کارگروه یباشد .امیدا ست با ح ایت همهجانبهی ا یمسئوالن ذیربط و تالش ا ی دلسوزان این

طح
رشته ،شاهد کسب افتخارات زبرگ ر آسیا و جهان باشیم .انشاءاهلل.
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بخش اول:
کلیات
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کلیات برگزاری مسابقات یخنوردی و درای تولینگ
 .1رعایت تمامی قوانین جاری کشور ،در برگزاری مسابقههای یخنوردی و درایتولینگ الزامی است.
 .2مسابقات یخنوردی همهساله و مطابق تقویم ورزشی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری
اسالمی ایران در قالب مسابقات قهرمانی کشور ،جام فجر ،مسابقات مناسبتی ،دوره ای و  ...در کشور برگزار
میگردد.
 .3تقویم مسابقات در هر سال توسط کمیته مسابقات و لیگ  ،تدوین و به تمامی استانهای کشور ارسال
میشود.
 .4میزبانی مسابقات با توجه به نوع مسابقه ،سیاست فدراسیون و نیز شرایط مورد نیاز برگزاری ،یا برعهدهی
فدراسیون است و یا در پی اعالم درخواست استانها ،نهادها و سازمانها پساز بررسی ،به نهاد متقاضی واگذار
میشود.
 .5درصورتیکه برگزارکننده نهادی بهغیر از فدراسیون باشد ،فدراسیون موظّف است تا نسبت به صدور
تمامی مجوّزهای مورد نیاز اقدام مقتضی بهعمل آورد.
 .6با توجه به الزام داشتن پوشش کامل برابر تاکیدی که در قوانین بین المللی شده و کسب مجوزهای الزم
از سوی میزبان ،می توان مسابقات را در بخش زنان و مردان بصورت هم زمان یا با کادر اجرائی مشترک برگزار
نمود.
 .7هماهنگیهای مربوط به امور پزشکی مانند اورژانس  ،امداد و یا تکنیسین امور پزشکی  ،اداری و انتظامی
برعهدة میزبان است.
 .8هیئت داوری مسابقات ـ اعضای این هیئت در قوانین مشخّص شدهاند ـ را بهطور مستقیم فدراسیون
تعیین کرده و بهمنظور برگزاری مسابقه ،اعزام مینماید.
 .9عوامل برگزاری مسابقه را به جز هیئت داوری میزبان مسابقه معرفی مینماید که پس از تأیید فدراسیون،
در مسابقه انجام وظیفه مینمایند.
 .10مسابقات در دو گرایش سرطناب ( )Leadو سرعت) (Speedو در صورت مهیا شدن شرایط در رشته
بلدرینگ ( )Bouldringبهطور رسمی برگزار میشود.
 .11ردة سنّی :مسابقات در رده سنی بزرگساالن ،جوانان ،نوجوانان ، Aنوجوانان Bو یا آزاد برگزار میگردد.
 .12نحوة ثبت نام در مسابقات را فدراسیون طی بخشنامههای مربوطه اعالم مینماید.
 .13قوانین مالی و میزان دستمزدها ،مطابق اسناد مربوطه موجود است.
 .14کلّیة مسابقات رسمی ،مطابق قوانین بینالمللی این رشته که هر ساله به فارسی ترجمه و بهروز میشوند،
برگزار میگردد.
 .15در مواردی که نیاز به ارجاع مسئلهای به کارگروه انضباطی وجود دارد ،نحوة آن در این شیوهنامه آمده
است.
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 .16پوشاک شرکتکنندگان در مسابقه نمیبایست نقضکنندة قوانین جاری کشور باشد.
 .17تبلیغات حمایتکنندگان مالی در هنگام برگزاری مسابقات ،باید از هر نظر منطبق با استانداردها و
مجموعه مقرّرات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و وزارت ورزش و جوانان باشد .این موارد تمامی
جزئیات تبلیغ شامل نوع مواد مصرفی ،فنّاوری مورد استفاده ،رنگهای کاربرده شده ،نوع رسانه و دیگر موارد
مرتبط را شامل میشود.
 .18دیگر شیوهنامهها و آییننامههای موجود ،بهویژه رعایت مجموعه قوانین و مقرّرات کشوری کمیته
مسابقات و لیگ مندرج در قوانین مربوط به این رشته  ،بهقوّت خود باقی بوده و الزماالجرا میباشند.
 .19تمامی موارد پیشبینی نشده متعاقباً در بخشنامههای رسمی اعالم میگردد.
 .20ثبت نام در مسابقات رسمی از طریق پرتال فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی انجام می شود.
 .21رعایت شئونات اسالمی و عرفی و استفاده از پوشش مناسب برای تماشاچیان ،ورزشکاران،
مربیان،سرپرستان ،ناظرین و تمامی عوامل اجرائی و دست اندرکاران مسابقات و لیگ الزامی است و مسئولیت
پاسخگویی نسبت به عملکرد خارج از شرع ،عرف و قانون به مراجع مربوطه و نمایندگان آنان از قبیل حراست
توسط عوامل بر شمرده ذیربط صورت می پذیرد.

***

9

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

جدول رده سنی مسابقات
سن
(سال)

13

سال

14

15

16

نوجوانان B

مسابقه

17

1۸

19

نوجوانان A
1381

22

21

جوانان

 22به باال
بزرگساالن

1397

1384

1383

1382

1380

1379

1378

1377

1376

 1375به باال

1398

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

 1376به باال

1399

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

 1377به باال

1400

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

 1378به باال

1401

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

 1379به باال

1402

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

 1380به باال

1403

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

 1381به باال

1404

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

 1382به باال

1405

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

 1383به باال

1406

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

 1384به باال
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ساختار اداری مسابقهها
بهمنظور بهرهوری مناسب از امکانات و استفاده از زمان ،ساختار کلّی برگزاری مسابقههای یخنوردی بهصورت
زیر ،طرّاحی و اجرا میگردد .تقسیمبندی مسابقهها به این صورت ضمن جلوگیری از تداخل مسئولیتها ،به
بهینهسازی زمان و توان کادر اجرایی و همچنین باالبردن کیفیت مسابقه و نحوة مدیریت و برنامهریزی کمک
خواهد نمود.
داشتن هماهنگی و همکاری بین تمامی ارکان مسابقه که منجر به برگزاری بهتر مسابقات می گردد باید مد
نظر تمامی افراد حاضر در کادر مسابقات فرار گیرد.

مدیر مسابقات
ناظر فدراسیون (سرپرست فنّی)
میزبان
ثبت نام و مالی
پشتیبانی
تدارکات ستادی
تدارکات فنّی
تیم پزشکی یا امداد
روابط عمومی و تبلیغات
تیم داوری

تیم طرّاحی
حمایتچیان
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شرح وظایف مدیر مسابقات
تعریفها
مدیر مسابقه :شخصی است که بهمنظور اداره ،مدیریت ،سازماندهی و همآهنگی در هر مسابقه بنابر حکم
مسئول نهاد برگزاری مسابقه ،انتخاب میگردد.
شرایط احراز مدیریّت
 .1دارا بودن حداقل سنّ  25سال تمام ،در هنگام صدور حکم مدیریّت.
 .2توانمندی جسمانی الزم و متناسب با اجرای مسابقه.
 .3داشتن تجربة مدیریتی ،درایت کافی و توان تصمیمگیری به موقع و همچنین سوابق برگزاری مسابقات یخنوردی .
 .4داشــتن مدرک درجة  3ملّی در یکی از رشــتههای مربّیگری یخنوردی  ،داوری ،طرّاحی مســیر یا داشــتن حکم قهرمانی
ورزشی در رشتة یخنوردی .
 .5دارا بودن بیمة ورزشی معتبر که تاریخ انقضای آن حداقل یک ماه بیشاز تاریخ پایان مسابقه باشد.
 .6دارا بودن بیمة مسئولیت حوادث ،متناسب با مسابقه و قبلاز آغاز آن.
 .7دارا بودن حسن شهرت اخالقی و انضباطی.
 .8توانایی ایجاد روحیة همکاری و تعاون و داشتن نفوذ کالم به منظور افزایش کیفیت مسابقه.
 .9تسلّط کافی بر زبان تخصّصی و عمومی غالب و موردنیاز در مسابقه.
شرح وظایف مدیر
 .1مدیر مسابقه ،باالترین رکن مدیریت و سازماندهی هر مسابقه بوده و مسئولیت آنچه که مطابق شیوهنامهها ،قوانین و
مقرّرات به وی واگذار میشود ،در تمام طول مسابقه ،برعهده اوست.
 .2رعایت کامل قوانین جاری کشور؛
 .3اجرای دقیق شیوهنامههای برگزاری هر مسابقه و عمل به مفاد آنها؛
 .4هماهنگی الزم وکافی با تمامی عوامل برگزاری مسابقه ،بهویژه ناظر آن مسابقه؛ همچنین عوامل بومی و محلّی و مراجع
مختلف و مرتبط با موضوع ،بهمنظور تسهیل در اجرای هرچه بهتر مسابقه؛
 .5پیگیری مکاتبات و انجام امور اداری مربوط به مسابقه؛
 .6تالش در آمادهسازی مکان برگزاری ،و تدارک و تجهیز ضروریات مورد نیاز مسابقه ،پیشاز آغاز مسابقه؛
 .7تهیة گزارش کامل ،دقیق و مکتوب از مسابقه ،طبق کاربرگ پیوست؛
 .8برر سی پیشنهادها و نقطهنظرهای دیگر عوامل برگزاری و همچنین شرکتکنندگان و اتّخاذ ت صمیم بهموقع و منا سب،
منطبق بر شرایط و وضعیت موجود؛
 .9نظارت صحیح بر نحوة نگهداری از تمامی اوراق ،ا سناد و مدارک و تکمیل و تحویل بهموقع آن ،به مقامات ذیربط ،پساز
پایان مسابقه؛
 .01کارگروه یخنوردی فدراسیون موظّف است تا وظایف تخ صّصی مدیر مربوط به شرح وظایف کارگروه خود را تهیه و برای
تحلیل ،بازبینی و بررسی و در نهایت تصویب ،به کمیسیون تهیه ،تدوین و بازنگری آییننامهها ،ارائه نمایند.

***

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ

12

شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

شرح وظایف میزبان مسابقات
تعریف
میزبان :میزبان مسابقات در قالب یک استان،شهر ،سازمان ،ارگان ،باشگاه یا منطقه مستعد جهت برگزاری
مسابقات از مهم ترین ارکان مسابقه بوده که باید مکان مناسب برگزاری و شرایط سخت افزاری و نرم افزاری
جهت برگزاری هر چه با کیفیت تر مسابقات را دارا باشد.
شرایط احراز میزبانی
.1

داشتن آگاهی کامل میزبان مسابقات درباره نحوه برگزاری،شرایط قانونی جهت برگزاری و تأمین فضای مناسب(دیواره

استاندارد،خوابگاه وغیره )........جهت برگزاری و داشتن منابع مالی مناسب با توجه به هزینه مسابقات الزامی است.
.2

نماینده ی تام االختیار میزبان موظف است در جلسه هماهنگی که قبل از هر مسابقه برگزار میگردد ،شرکت نماید.

.3

این در اختیار میزبان ا ست که باتوجه به امکانات خود پیش از م سابقه ،بخش برگزاری(زنان-مردان) ،مراحل م سابقه

یا گرایش مورد نظر خود را تعیین نماید.
.4

فراهم نمودن شرایطی که احترام به تیم ها و نفرات آن به درستی رعایت شود از وظایف میزبان است.

.5

اعالم آمادگی جهت میزبانی در بهترین شرایط هر سال قبل از تنظیم تقویم ساالنه م سابقات فدرا سیون می با شد در

غیر این صورت مراتب حداقل 3ماه مانده به تاریخ برگزاری باید به فدراسیون اعالم گردد.
.6

در نظر گرفتن مسائل امنیتی و ایمنی کامل مسابقات به عهده میزبان می باشد.

.7

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

.8

حداقل 30روز قبل از برگزاری م سابقه باید هماهنگی های الزم را جهت اطالع از سرطراح و افراد تیم طراحی ،رئیس

هیئت داوری و افراد تیم داوری و حمایتچیان م شخص شده به عمل آورد و این افراد ن سبت به آ شنایی کامل منطقه یا دیواره
برگزاری مسابقات اقدام نمایند.
.9

با هدف پایین آوردن هزینه برگزاری کادر ر سمی م سابقات با حداقل نفرات در نظر گرفته شده لذا میزبان موظف به

تامین افرادی تحت عنوان دستیار (مسئول دوربین ،مسئول قرنطینه ،مسئول ترانزیت،کمک طراح،کمک حمایت چی و )...جهت
کمک به کادر رسمی مسابقات می باشد.
 .10معرفی افراد شایسته و دارای حسن شهرت جهت همکاری با کادر رسمی فدراسیون به عهده میزبان می باشد.
 .11داشــتن مناطق طبیعی با دســترســی آســان و تامین ایمنی و امنیت-تامین برق،آب ســالم و وســایل ارتباطی شــرایط
میزبانی را برای استانهای فاقد دیواره سالنی ایجاد می نماید.
 .12در آمدهایی که بوا سطه فدرا سیون کوه نوردی و صعودهای ورز شی منجر به جذب منابع و حمایتگران مالی می شود
در اختیار فدراسیون بود و با توجه به سیاست های کلی این فدراسیون در جهت پیشبرد این این رشته هزینه می گردد.
 .13تأمین کادر پزشکی یا نکنسین و کارشناس اورژانس بر عهده میزبان است.

***
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شرح وظایف ناظر (سرپرست فنّی) مسابقات
تعریف
ناظر :ناظر ش خ ص خی اسخخک که مسخخلون نظارد دقیق بر کیفیک و کمیک برگزاری مسخخابقه ،اسخخک .حکم ناظر بنابر
پیشنهاد رئیس کاگروه مربوطه و موافقک فدرا سیون کوهنوردی،م سلون ب ش یخنوردی یا هیلک ا ستان(در م سابقاد
استانی) صادر میگردد.
شرایط احراز نظارت
.0

توانمندی جسمانی متناسب با موضوع مورد نظارد؛

.2

تجربة کافی در زمینة موضوع مورد نظارد؛

.3

داشتن حسن شهرد اخالقی و انضباطی در حوزة مورد عمل؛

شرح وظایف
.0

ناظر بر همة امور فنّی و غیر فنّی آن ،نظارد و کنترن دارد.

.2

ناظر میبای سک بر تمامی قوانین حاکم بر برگزاری دورة مورد نظارد و شیوهنامههای م صوّب آن ،آگاهی کامل

داشته باشد.
.3

ناظر میبایسک درخصوص وظایف محوّله کمان دقّک و رعایک تمامی جوانب را بنماید.

تب صرة  :0تمامی عوامل ازجمله سرپ سک م سابقه باید به تذکّر ناظر احترام گذا شته و نظرهای وی را رعایک نمایند.
درغیر این صورد مسلولیک مستقیم عواقب ناشی از آن ،برعهدة مدیر و عامل مستقیم موضوع خواهد بود .مسلماً مراتب
مذکور در گزارش ناظر قید خواهد شد.
.4

ثبک و پیگیری نظرهای انتقادی یا اصخخالحی عوامل اجرایی ،شخخرکککنندگان و اهالی بومی نسخخبک به نحوة

برگزاری مسابقه؛
.5

ارائة نقطهنظرهای الزم و مناسب با نوع مسابقه و مشاوره به مدیر مسابقه ،درصورد نیاز؛

تبصرة  :3ناظر مسابقه میبایسک تمامی مراتب فوق را در گزارش خود منعکس نماید.
.6

ناظر میبایسک در تمامی مراحل برگزاری مسابقه ،حضور کافی و مؤثّر داشته باشد.

.7

ناظر موظّف اسخخک تا گزارش کامل نظارد بر مسخخابقه را طبق کاربرگهای پیوسخخک ،در پایان مسخخابقه تهیه و

حداکثر ظرف  01روز ،به مسلون کارگروه مربوطه ،تحویل نماید.
.8

ناظر مکلّف به امضای ذیل اوراق و مدارک مربوطه و مش ّصه میباشد و امضای کاربرگهای موصوف ،مانع از

ادای وظیفة قانونی ناظر در ارسان گزارش مسابقه ظرف مهلک قانونی نیسک.

***
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شرح وظایف مسابقه دهندگان
تعریف
مسابقهدهنده :ش صیاسک که به صورد انفرادییا تیمی جهک انجام رقابک درفضای مسابقه اعالم حضورمینماید.
شرح وظایف
 .0رعایک کامل قوانین و شلوناد جاری کشور
 .2شرکک کنندگان ش صاً موظف به کسب اطالع کامل از قوانین و برنامه مسابقاد می باشند( عدم اطالع از
قوانین منجر به سلب مسلولیک از مسابقه دهندگان نمی شود).
 .3استفاده از تجهیزاد دارای استاندارد به عهده شرکک کنندگان می باشد.
 .4مسابقه دهندگان موظف به همراه داشتن تبر یخ ،کرامپون ،کاله ایمنی ،دستکش و پوشاک مناسب(پوشش کامل)
می باشند(.کلیه لوازم باید دارای استاندارد مناسب برابر قوانین باشند)
 .5اگر مسابقه دهنده ای در زمان نوبک شروع خود تجهیزاد مناسب را به همراه نداشته باشد اجازه شروع تالش بر
روی مسیر را نداشته از دور رقابک ها حذف خواهد شد.
 .6کلیه مسابقه دهندگان و مسلولین تیم ها ش صاً مسلون عملکرد و رفتار خود بوده و در صورد بروز ت لف باید
آماده جوابگویی باشند.
 .7در صورد بروز مشکالد انضباطی ش ص خاطی گاهاً تا دو سان با محدودیک شرکک در مسابقاد مواجه خواهد
شد.
 .8حضور و خروج به موقع از محوطه مسابقه در هر یک از مراحل مسابقه به عهده شرکک کنندگان می باشد.
 .9ارائه مدارک مطابق با اطالعیه مربوط به هر مسابقه در زمان پذیرش الزامی می باشد.
 .01تمامی مسابقه دهندگان موظف به رعایک نکاد عدم استفاده از مواد نیرو زا می باشند.
 .00در هر زمان و هر مرحله از مسابقه،مسابقه دهندگان باید همکاری الزم با کادر پزشکی برای اثباد عدم استفاده
از مواد نیرو زا را داشته باشند.
 .02در مسابقاتی که زمانی تحک عنوان پیش ثبک نام در نظر گرفته می شود ،عدم اعالم حضور به موقع منجر به
محرومیک یا جریمه نقدی می شود.
 .03اعتراض برابر قانون تنها بصورد کتبی به همراه وجه نقد توسط مسابقه دهنده یا مسلولین تیم که معرفی نامه
کتبی و معتبر دارند قابل پذیرش اسک.
 .04اگر اعتراض به ایمنی مسیر باشد باید بوسیله حداقل  2نفر از مربیان،سرپرستان رسمی تیم ها به رئیس هیلک
داوری تسلیم گردد.
 .05مسابقه دهندگان موظف به نصب شماره تهیه شده توسط میزبان در تمامی مناطق مسابقه می باشند.

***
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شرح وظایف تیم طراحی مسابقات
تعریف
تیم طراحی :وظیفه ارائه ایده و اجرای آن بصورد خلق مسیر ها با توجه به رشته در حان برگزاری به عهده تیم طراحی
می باشد.در نظر گرفتن ایمنی و استاندارد های الزم در طراحی مسیر به عهده این تیم و در راس آن سرطراح می باشد.
 .0دیواره باید مطابق با قوانین  UIAAحاکم بر سازههای صعود ،ایجاد شود.
 .2نهاد یا فدراسخیون ملی یا برگزارکننده باید با تأیید ب ش یخ نوردی و درای تولینگ ،سخخرطراح و تیم طراحی را
منصوب نماید .وظایف سرطراح شامل موراد زیر میشود:
 .3سرطراح موظف اسک در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار می گردد ،شرکک نماید.
 .4طراحی م سیر برای هر مرحله از م سابقه ،ن صب گیرهها ،ک شیدن خطوط مرزها ،ن صب نقاط حمایک و تجهیزاد
برای هر مسیر مطابق با قوانین کمیتهی UIAA
 .5کنترن برخورداری مسیرها از استانداردهای فنی مناسب ؛ و مطابقک آنها با قوانین ایمنی کمیتهی UIAA؛
 .6م سولیک طراحی و ایجاد م سیر جهک برگزاری م سابقاد را با توجه به زمان بندی و مراحل م سابقاد و بر ا ساس
برنامه ریزی های ازقبل تعیین شده را به عهده دارد.
 .7مسولیک کامل و در نظر گرفتن ایمنی مسیرها در کلیه مراحل مسابقه به عهده سرطراح و تیم طراحی می باشد .
 .8تمامی نفراد در تیم طراحی باید نسبک به سالم و استاندارد بودن لوازم فنی که در مسیرهای م تلف استفاده می
نمایند با دقک الزم اطمینان حاصل نمایند.
 .9با توجه به برنامه مسابقاد تحویل به موقع مسیرها در هر مرحله از مسابقه به عهده سرطراح می باشد.
 .01هماهنگی کار کمکطراحان ،اطمینان پیدا کردن از فعالیک صحیح ای شان و م سلولیک رعایک اقداماد احتیاطی
ایمنی مسابقه در طی و حین ساخک و جدا کردن دیواره؛
 .00تعمیر و تمیز کردن مسیرها به دستور داور ردهبند؛
 .02طراحی ،نصب و نگهداری امکاناد گرم کردن؛
 .03راهنمایی کردن تیم سنجش ارتفاع و یا داور ردهبند/مسیر در تکمیل  Topoهر مسیر؛
 .04راهنمایی داور ردهبند برای محل قرارگیری دوربینهای ویدئویی هر مسیر؛
 .05راهنمایی رئیس هیلک داوری و داور ردهبند برای بی شینه زمان هر م سیر که رقابککننده اجازه تالش بر روی
مسیر را دارد؛
 .06پوشیده یا م فی کردن مسیر مرحلهی نهایی در صورد نیاز قبل از شروع مسابقه.
 .07برای جلوگیری از شبه درمسابقاد هیچ یک از افراد تیم طراحی نباید ارتباطی با شرکک کنندگان و مسولین تیمها
برقرار نمایند.
 .08سرطراح مسلون تایید فنی حمایک چیان قبل از مسابقه می باشد.

***
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شرح وظایف تیم داوری مسابقات
تعریف
تیم داوری :تیم داوری مسلون قضاود و رده بندی عادالنه کلیه ی مراحل مسابقاد با رعایک عدالک کامل و شرایط
یکسان می باشد.
شرح وظایف رئیس هیئت داوری
.0

رئیس هیلک داوری دارای اختیار تام در فضای مسابقه اسک.

.2

رئیس هیلک داوری موظف اسخخک در جلسخخه هماهنگی برگزاری مسخخابقه که قبل از مسخخابقه برگزار می گردد،

شرکک نماید.
.3

از وظایف تیم داوریسک که جدون زمان بندی مسابقاد را با توجه به امکاناد میزبان ارائه نماید.

.4

رئیس هیلک داوری ،برنامه ریزی و اداره تمامی جل ساد م سلولین و جل سه فنی را به عهده دارد لذا اطمینان از

اینکه پیش از جل سه فنی تمامی جزئیاد م سابقه م ش ص شده و تعیین محل تابلوی ر سمی اعالناد م سابقه با هدف
اطالع رسانی به مسلولین تیمها را بر عهده دارد.

.5

مسلولیک تشریح قوانین اعمالی در مسابقه ،برای داوران به عهده رییس هیاد داوری اسک.

.6

بازرسی هر مسیر و حصون اطمینان از ایمن بودن آن پیش از شروع مسابقه.

.7

در صورد لزوم اطمینان از اینکه گیره و میانی با ضربدر ترجیحاً آبی ن شانه گذاری شده با شند(و این مو ضوع

برای داوران تشریح شود).
.8

تصمیم گیری در مورد زمان مسیرخوانی با مشاوره سرطراح (و این موضوع برای داوران تشریح شود).

.9

اطمینان از اینکه پزشک مسابقه آماده اسک.

 .01تعیین موقعیک دوربینها(با مشاوره سرطراح) و توجیه فیلمبردارها.
 .00کنترن منطقه قرنطینه و منطقه فراخوانی و اطمینان از اینکه همه چیز مطابق قوانین و آیین نامه ها اسک.
 .02داشتن ارتباط با سرطراح در زمانهایی که مشکلی در ارتباط با طراحی مسیر پیش آمده باشد .

 .03تماس با گوینده مسابقه و ارایه توصیه های الزم به او در جهک ارتقای کیفیک مسابقاد
 .04پاسخ به پرسشهای مسابقه دهندگان در هنگام بازدید مسیر به عهدهی تیم داوری میباشد.

 .05رئیس هیلک داوری م سلون حفظ ایمنی مراحل م تلف م سابقاد ا سک( .در صورد وجود هرگونه م شکل می
تواند فوراً مسابقه را متوقف کند).

 .06جمع آوری تمامی فیلمهای رسمی و نگهداری آن .توجه داشته باشید که اگر نکته ای برای آموزش یا سمینار
مفید باشد ،مستنداد مربوطه برای مسلون ب ش داوری فدراسیون کوه نوردی ارسان شود.
 .07تنظیم گزارش کامل مسابقه و ارایه آن به ناظر فدراسیون از وظایف رئیس هیلک داوری اسک.
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در صورد امکان تنظیم جلسه بین داوران و یا دیگر مسلولین و تحلیل و بررسی عملکرد آنان و تنظیم گزارش کامل
درباره عملکرد داوران کارورز و ارایه آن به ناظر فدراسیون از وظایف رئیس هیلک داوری اسک.

شرح وظایف تیم داوری
 .08داوران میبایسک در ساعاد مقرر به آنها مسلولیک داده میشوند ،حضور پیدا کنند.
 .09کلیهی داوران نسبک به حفظ و نگهداری تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده اقدام نمایند.
 .21داشتن همکاری مناسب با دیگر ارکان مسابقه از وظایف تیم داوری میباشد.
 .20رعایک جدون زمانبندی و اجرای به موقع مراحل مسابقه ،در ب ش داوری از الزاماد تیم داوری اسک.
 .22داشتن آمادگی علمی و بدنی با توجه به شرایط برگزاری مسابقاد در طبیعک از الزاماد حضور داوران در مسابقه
میبا شد(گام برداری با کرامپون در یخ ،هم هوایی قبل م سابقه در صورد برگزاری م سابقه در مکانهای مرتفع ،تأمین
پوشاک مناسب و .)...

 .23چینش و برچینی تجهیزاد داوری به عهده تیم داوری می با شد(.میز داوری ،صندلی ها،دوربین ها و غیره . . . .
).
 .24همراه داشتن پوشاک و تجهیزاد انفرادی برای داوران الزامی اسک(.نوشک افزار،زمان گیر،سود و). . . . .
 .25همراه داشتن کاله ایمنی در تمامی مسابقاد.

***
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شرح وظایف حمایت چیان مسابقات
تعریف
حمایتچیان :مسلون حفظ ایمنی و کنترن کننده سقوط مسابقهدهنده در زمان صعود می باشد.
 .0حمایتچی می تواند ابزار حمایتی را که بیشتر با آن آشنا اسک ،انت اب کند ،ابزار حمایتی باید به تایید رییس هیاد داوری برسد.
 .2مسلون حمایک چیان میبایسک در جلسه توجیحی که به میزبانی فدراسیون برگزار میگردد حضور پیدا کند.
 .3متوقف کردن سقوط مسابقه بصورد دینامیک را فرا بگیرد.
 .4در هیچ یک از رشتهها و مراحل مسابقاد یخنوردی حمایک بدنی مجاز نمیباشد.
 .5حمایکچیان میبایسک شرایط همکاری گروهی را رعایک نمایند.
 .6در هر مسیر  2نفر به عنوان حمایکچی و دستیار جهک کمکهای الزم در کار حمایک حضور مییابند( .باز و بسته کردن خود حمایک،
انداختن طناب در اولین میانی ،خوانا کردن طناب و )...
 .7برای گذاشتن سبد طناب ،دستیار حمایکچی باید از راسک دسک یا چپ دسک بودن وی اطمینان داشته باشد.
 .8با سرطراح م شورد کرده و ب شهای د شوار م سیر ،گیره های اجباری برای انداختن طناب( ضربدر آبی) و زمان پاک سازی م سیر را
شناسایی کند.
 .9از انداختن طناب پیش از صعود اطالع حاصل کنید و اقداماد مربوطه را انجام دهید(گاهی یک نردبان کوچک مورد نیاز اسک).
 .01حلقه های طناب را باز کند و قبل از مراجعه به مسابقه دهنده طناب را بصورد مرتب در سبد قرار دهد.
 .00بررسی کند که مسابقه دهنده درسک طناب را به خود متصل کرده اسک(.مسابقه دهنده دیگری نباشد-م)
 .02شمارهی مسابقهدهنده را کنترن کند.
 .03اگر مسابقه دهنده آماده صعود باشد ،کنترن کند که هارنس به درستی بسته شده باشد ،گره هشک تعقیب به همراه گره ضامن بسته
شده باشد و کفشهای صعود پوشیده شده باشد.
 .04تمرکز مسابقه دهنده را به هم نریزد مگر آنکه واقعاً ضروری باشد.
 .05هرگز مسابقه دهنده را لمس نکند ،اگر مشکلی وجود دارد با داور در میان بگذارد.
 .06ابزار حمایتی را در منطقه فراخوانی به صندلی خود متصل کند.
 .07حمایک کننده دوم وسایل ش صی مسابقه دهنده را با خود می آورد.
 .08زمانی که میانی از پیش انداخته شده ا ستفاده می شود ،اطمینان حا صل کند که پیش از آغاز تالش م سابقه دهنده طناب ب صورد
صحیح در میانی های مربوطه قرار گرفته باشد.
 .09پیش از آنکه مسابقه دهنده آغاز کند ،مطملن شود که طناب در بهترین جهک برای انداختن در میانی اسک.
 .21زیر مسابقه دهنده نایستد(در هنگام شروع) اما به اندازه کافی نزدیک دیواره باشد تا ایمنی حمایک تضمین شود.
 .20برای دو سه میانی ن سک ،نزدیک دیواره باشد ،پس از آن می توانید عقبتر بایستد.
 .22هرگز مسابقه دهنده را در هنگام تالش تشویق نکند.
 .23مراقب نشانه های احتمالی سقوط باشد :وضعیک نامناسب تبر و کرامپون ،لرزش ،صرف نظر از انداختن طناب در میانی
 .24سقوط را بصورد دینامیک متوقف کند ،این به معنی سقوط زیاد نیسک.
 .25سقوط را بصورد ایمن متوقف کند ،گاهی سقوط بلندتر مورد نیاز اسک تا از برخورد به لبه های کالهکها اجتناب شود.
 .26اگر مشکلی را مشاهده نمایند سریعاً با داور مسیر در میان بگذارند.
 .27حمایک چی میبایسک پس از رسیدن مسابقه دهنده به زمین ،در کوتاهترین زمان طناب را بکشد و میانیها را پس از کشیدن طناب
کنترن کند.در این زمان ،حمایک کننده دوم می تواند به مسابقه دهنده در بازکردن گره کمک کند(اگر نیاز باشد)
 .28تا حد امکان سریع کار کند(.جلوگیری از ایجاد وقفه در مسابقه)
 .29با توجه به اینکه تیم حمایک از زیر مجموعههای تیم طراحیاسک لذا همکاریمناسب در کلیه مراحل مسابقه با طراحان الزامی اسک.

***
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شرح وظایف تماشاگران مسابقات
تعریف
تماشاگر :به ش ص یا اش اصی اطالق می شود که طبق ضوابط و مقرّراد تعیین شدة میزبان و پرداخک هزینههای
الزم ،برای تماشای مسابقاد در محلّ برگزاری صرفا جهک تشویق تیم یا مسابقه دهنده خاص حضور پیدا میکند.
شرح وظایف
 .0تماشاگر موظّف به رعایک تمامی قوانین جاری کشور در طون برگزاری مسابقه اسک.
 .2تماشاگر تنها پساز اخذ مجوّز الزم ،مجاز به ورود به جایگاه ویژه در محلّ برگزاری مسابقه اسک.
 .3تماشاگر حقّ هیچگونه اعتراضی به نحوة برگزاری مسابقه ندارد.
 .4تماشاگر اجازة ورود به محدودة ممنوع برگزاری مسابقه را ندارد.
 .5تما شاگر اجازة برقراری ارتباط با م سابقهدهندگان را پیشاز نوبک تالش آنها را ندارد(.در صورد اهراز این مورد
طبق قوانین مسابقه دهنده با دریافک کارد زرد و اخراج مستقیم از مسابقه روبرو خواهد شد.
 .6تماشاگر میتواند با استفاده از ابزار یا شعارهای مناسب ،مسابقهدهنده یا تیم محبوب خویش را تشویق کند.
 .7هرگونه توهینی و به هر روش ممکن به مسخابقهدهندگان ،عوامل اجرایی و دیگر دسخکاندرکاران ممنوع و پیگرد
قانونی دارد.
 .8استفاده از عباراد موهون و زننده برای تشویق فردی یا تیمی مسابقهدهندگان ممنوع اسک.
 .9بیان هرگونه شعار سیاسی یا مذهبی در طون برگزاری مسابقه ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
 .01بیانهرعبارتیکه به دین ،مذهب ،عقیدة فکرییاسیاسی مسابقهدهندگانمربوط باشد ،درطون مسابقه ممنوع اسک.
 .00استفاده از هرگونه ابزار تشویقی که باعث برهم ری تن نظم عمومی محلّ برگزاری مسابقه یا سلب آسایش دیگر
افراد حاضر در محلّ میشود ،ممنوع اسک.
 .02پرتاب هرگونه شیءای به طرف یک م سابقهدهنده یا عوامل اجرایی یا محوّطة مش ّص شدة مسابقه ،به هر دلیل
ممکن و چه باعث بروز خ سارد مالی یا صدمة ج سمانی شده با شد یا خیر؛ ممنوع و از م صادیق جرم مح سوب شده و
پیگرد قانونی دارد.
تبصره  :0درصورد بروز این مسلله ،تماشاگر خاطی دیگر حقّ مشاهدة باقیماندة مسابقه را نداشته و عوامل انتظامی
حاضر در محلّ برگزاری ،وی را به بیرون از محلّ برگزاری هدایک خواهند نمود.
تب صرة  :2بدیهی ا سک که اگر عمل تما شاگر خاطی منجر به بروز صدماد مالی یا ج سمانی به هر ش ص حقیق یا
حقوقی شود ،وی برای ادامة تحقیق و بررسی وضعیّک ،به نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد.
 .03مدیر مسخخابقه ،رئیس هیلک داوری و داور ردهبندی میتوانند درصخخورتی که تماشخخاگر هرگونه عمل خالف قانونی
انجام دهد ،طبق مقرّراد با وی برخورد نماید.
 .04تماشاگر موظّف به حفظ اموان عمومی در طیّ برگزاری مسابقه اسک و درصورد ورود هرگونه خسارتی باید آن را
جبران نماید.

***
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اقدامات انضباطی
رئیس هیاد داوری درباره تمامی فعالیک ها و تصمیماتی که بر برگزاری مسابقه اثر میگذارد ،مسلولیک تام دارد.
رئیس هیاد داوری و داور رده بند با توجه به قوانین مربوط به ت لفاد و یا درنظر گرفتن نوع بی انضخخباطی هایی که
از مسابقه دهنده سر زده باید تصمیماد و اقداماد زیر را ات اذ نماید:
الف ( اخطار شفاهی ،بهصورد غیررسمی
ب ( اخطار رسمی همراه با اعمان کارد زرد.
در اولین فرصک مناسب پس از صدور کارد زرد یا قرمز ،رئیس هیلک داوری باید:

أ (با تسلیم اظهارنامهای کتبی به سرپرسک تیم) یا در صورد نداشتن سرپرسک ،به مسابقهدهنده مربوطه) با اشاره به
این موضوع که اقداماد انضباطی بعدی بر اساس قوانین مربوطه چه خواهد بود ،ت لف را به آنها متذکر شود.

ب (ارائه یک ن س ه از این اظهارنامه کتبی ،به همراه گزار شی م شروح از ت لف صورد گرفته و هرگونه مدرک یا
پیشنهادی در خصوص اعمان مجازاد بیشتر به فدراسیون جهک ارجاع آن به کمیته انضباطی.
.0

اخطار کارد زرد میتواند در پی ت لف از قوانین ذیل صادر شود:

در مورد دستوراتی را که رئیس هیلک داوری و یا داور رده بند صادر مینمایند.
أ (کوتاهی از اطاعک هر د ستوری که رئیس هیلک داوری و یا داور ردهبند ابالغ کرده ا سک ،که برخی از آنها عبارداند
از:
تعلل بیمورد در بازگشتن به منطقه قرنطینه/گرمکردن به دستور داور ردهبند یا رئیس هیلک داوری.
تعلل بیمورد در منطقه فراخوانی و ورود به منطقه مسابقه زمانی که دستورش دادهشده اسک.
کوتاهی در شروع مسابقه به دستور داور ردهبند.
در مورد تجهیزاد و مراسمها:

ب (کوتاهی در رعایک قوانین و مقرراد مربوط به پوشاک و تجهیزاد.
ج (کوتاهی در پوشیدن شماره مسابقههنده که میزبان مسابقاد تهیه کرده اسک.
د (عدم شرکک سه فرد برتر مسابقه ،در مراسم توزیع جوایز.
ه (استفاده از الفاظ یا رفتارهای زننده بهصورد خفیف.
و (رفتار غیر ورزشی بهصورد خفیف.
صدور کارد زرد دوم در یک مسابقه ،اخراج مسابقهدهنده از آن مسابقه را در پی خواهد داشک.

در صورد بروز موارد انضباطی:
دو کارد زرد در یک سان شم سی (از یک فروردین تا  29ا سفند) برای یک ورز شکار در م سابقاد ر سمی منجر به
محرومیک آن نفر از اولین مسابقه رسمی بعدی می گردد.
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در مواردی خارج از قوانین م سابقاد ( قوانین فنی و داوری ) فرد خاطی به کمیته م سابقاد و لیگ معرفی و سپس به
کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع می گردد.
همراه دا شتن هرگونه و سایل ارتباطی (برای مثان که دارای  WIFI, Bluetoothو  ...با شد) در شرایطی که قوانین
قرنطینه اعمان می گردد ممنوع بود و منجر به اخراج می گردد.
رئیس هیلک داوری تنها ش صی ا سک که میتواند از ح ضور م سابقهدهنده در م سابقه جلوگیری نماید  .این کار باید
همراه با نشان دادن کارد قرمز باشد.

 .2ت لفاد ذیل ،صدور کارد قرمز و اخراج فوری مسابقهدهنده را در پی خواهد داشک:
أ (مشاهدهی مسیرها از خارج از منطقه مجاز هنگامیکه قوانین قرنطینه حاکم اسک
ب (استفاده از تجهیزاد و وسایل تأیید نشده
ج (استفاده غیرقانونی از هر نوع روش ارتباطی در طو مدد حضور در منطقهی قرنطینه یا دیگر مناطق تحک نظارد
د (گردآوری اطالعاد مربو به مسخخیری که مسخخابقهدهنده باید بر روی آن تالش کند ،بیش ازآنچه که در قوانین
مسابقاد اجازه دادهشده
اسک.
ه (گردآوری و/یا تباد اطالعاد با دیگر مسابقهدهندگان ،بیش از آنچهکه در قوانین مسابقاد اجازه دادهشده اسک .

و (دخالک در کار یا آشفته نمودن حواس مسابقهدهندهای که در حا آماده شدن برای صعود یا تالش بر روی مسیر اسک
ز (کوتاهی در اطاعک از دستوراد داوران و/یا مسلوالن برگزاری مسابقاد و/یا مسلوالن فدراسیون.
ح (رفتار غیرورزشی یا ایجاد دیگر مزاحمکهای جدی در جریان مسابقه یا رفتار خشونکآمیز ،تهدید و توهین نسبک به
مقاماد رسمی فدراسیون ،مسلوالن برگزاری مسابقه ،اعضای تیمها) ازجمله مسابقهدهندگان یا هر ش ص دیگری)
و ) هرگاه از م سابقهدهنده یا اع ضای تیم ،خارج از ف ضای م سابقه اما در انظار عمومی ،در سالن برگزاری یا هر محل
اسکان یا امکاناد مورداستفاده مسابقه ت لفی سر بزند:

رفتار غیرورزشخخی یا ایجاد دیگر مزاحمکهای جدی یا رفتار خشخخونکآمیز ،تهدید و توهین نسخخبک به مقاماد رسخخمی
فدراسیون ،مسلوالن برگزاری مسابقه ،اعضای تیمها) ازجمله مسابقهدهندگان یا هر ش ص دیگری)
** مسلوالن تیم نیز مانند مسابقهدهندگان موردتوجه قرارگرفته و با آنها مانند مسابقهدهندگان برخورد خواهد شد.

*** رئیس هیلک داوری اجازه دارد هر ش صی را که مرتکب ت لفی شده اسک ،فوراً از محدوده مسابقه اخراج نموده
و در صورد لزوم تمام فعالیتهای مسابقه را تا انجام این امرِ مهم به حالک تعلیق نگاه دارد .

***

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

بخش دوم:
کاربرگها
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فهرست لوازم مورد نیاز برای برگزاری ومیزبانی مسابقات یخنوردی ودرای تولینگ
شماره شناسه 008ی98
لوازم مورد نیاز

محلّهای مورد استفاده

قرنطینه ،با توجّه به تعداد شرکککنندگان با
 -0شمارة چاپشده به تعداد شرکککنندگان از  0تا 211
امکاناد گرمکردن،
 -2سنجاق قفلی برای نصب شماره به پیراهن شرکککنندگان به تعداد مورد نیاز
 -3یک لپتاپ مجهز به نرمافزارهای  The KM Player ،MS Officeو video editorقرنطینة مجزّا،
 -4یک دستگاه چاپگر لیزری و ملعقاد س کافزاری و نرمافزاری (یک عدد کارتریج پس از صعود(به منظور تعویض لباس
مسابقهدهندگان)،
اضافی)
مدیران تیمها،
 -5سیم سیّار بلند و چندراهی برق به تعداد الزم
عکاسان و فیلمبرداران،
 -6دستگاه پ ش صدا و موسیقی
میهمانان ویژه،
 -7موسیقی مناسب (بدون کالم)
خوابگاه
 -8کاغذ در قطع  A4و A5
 -9چسب نواری شیشهای
 -01چند عدد خودکار
 -00چسب نواری رنگی پهن در رنگهای م تلف ،از هر رنگ  4حلقه
 -02حداقل  5عدد میز و صندلی(حداقل  51صندلی) :حداقل 3عدد م تص داوران0 ،عدد
م تص طراحان 0 ،عدد م تص تیم پزشکی)
 -03دستگاه باالبر مناسب (بهمنظور دسترسی سریع و آسان به تمام سطح دیواره)
 -04نردبان
 -05تشک ایمنی مناسب به تعداد کافی
 -06کاور جهک پوشش نواحی بین تشکها
 -07سکّوی قهرمانی برای روز پایانی ،مدان ،احکام قهرمانی و گواهی شرکک در مسابقه
 -08حداقل یک نفر پزشک یا تکنسین اورژانس و ملزوماد پزشکی مناسب و کافی
 -09گیره و حجم مناسب ،پیچ و پیچ خودکار به اندازة کافی
 -21حداقل یک دستگاه دوربین فیلمبرداری برای هر مسیر
 -20حداقل یک دستگاه ویدئو پروژکتور یا تلویزیون با قابلیک اتصان به لپتاپ
 2 -22عدد فرچه سیمی
 5 -23عدد اسپری آبی و  5عدد اسپری قرمز
 41 -24عدد پیچ یخ (برای مسابقاد یخ)
 -25دسترسی به اینترنک سرعک باال
 -26یک دوربین به ازای هر مسیر
 -27لباس یکشکل برای کادر برگزاری غیر فنّی
 -28لباس یک شکل برای کادر برگزاری فنّی شامل داوران ،طرّاحان ،حمایکچیان و
داوران قرنطینه
 -29موتور برق جهک تامین برق اضطراری

نوع مسابقه
تمامی
مسابقاد
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منطقة فراخوانی با ظرفیّک حداقل هشک نفر
 -0حداقل دو عدد دوربین فیلمبرداری با ملزوماد آنها
 -2واسط ذخیرهسازی تصویر (مانند :کارد حافظه و )...به مقدار مورد نیاز برای هر دوربین (نزدیک دیواره)
 -3سهپایة دوربین
 5 -4عدد لپ تاپ
 -5حداقل دو دستگاه کرونومتر رقمی
6 -6حلقه طناب21 ،عددکارابینپیچ4 ،عدد ابزارحمایک غیرقفل شونده 4 ،عددگری گری،
 21عدد مایلون
 4 -7عدد سبد م صوص طناب برای کنار مسیر
 -8حداقل  8صندلی برای منطقهی فراخوانی

مسابقاد
سرطناب

منطقة فراخوانی با ظرفیک  2نفر (پ شک به مسخخخخا بقخخاد
 5 -0عدد دوربین فیلمبرداری با ملزوماد آنها
بلدرینگ
 -2واسط ذخیرهسازی تصویر (مانند :کارد حافظه و )...به مقدار مورد نیاز برای هر دوربین دیواره) که از آنجا ،مسیرها دیده نشود.
 5 -3عدد سهپایة دوربین
 -4لپ تاپ ،سیستم صوتی و نمایشی به منظور پ ش و نمایش تایمر
 5 -5عدد کرونومتر
 8 -6حلقه طناب 21 ،عدد کارابین پیچ 5 ،عدد ابزار حمایک غیر قفل شونده 5 ،عدد
گری گری  21 ،عدد مایلون
 5 -7عدد لپتاپ
 4 -8عدد سبد م صوص طناب برای کنار مسیر
 -9حداقل  21صندلی برای استراحک ،انتظار بین مسیرها و فراخوانی
-0
-2
-3

 7عدد کرونومتر رقمی یکشکل
سیستم زمانسنج الکتریکی-مکانیکی
 4حلقه طناب 21 ،عدد کارابین پیچ 4 ،عدد گریگری ،هشک فرود ،پیچ یخ ،صفحة

رون
-4

 4عدد سبد م صوص طناب برای کنار مسیر
حداقل  8صندلی برای منطقهی فراخوانی

-0

پرداخک حقالزّحمة عوامل اجرایی طبق شیوهنامههای مربوط
همآهنگی الزم با استانداری ،نیروی انتظامی ،صداوسیما ،پزشک و تیم همراه
تهیه و تأمین تغذیه ،خوابگاه ،رفکوآمدِ کادر اجرایی ،ورزشکاران و سرپرسک مسابقه

-5

-2
-3

منطقة فراخوانی با ظرفیّک حداقل هشخخخک مسخخخخا بقخخاد
سرعک
نفر
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فهرست افراد مورد نیاز برای برگزاری ومیزبانی مسابقات یخنوردی ودرای تولینگ
شماره شناسه 009ی98
تعداد زفر دمرد زیام
زمع دساب ه
عنمان زمع دساب ه

سرطناب

بلدرینگ

سرعو

استازی

کشمری

استازی

کشمری

استازی

کشمری

رئیس هیئو داوری

1

1

1

1

1

1

داور ردهبندی

1

1

1

1

1

1

داور

1

2

1

3

5

5

سر طرّاح

1

1

1

1

1

1

طرّاح

2

4

2

2

2

4

دسئمل قرزطینه

1

2

1

2

1

2

دسئمل تراززیو

1

1

1

1

1

1

دسئمل دوربین

1

2

1

1

2

2

دسئمل پذیرش

1

3

1

2

1

3

حمایوچی

2

4

4

4

1

1

زاظر فدراسیمن (سرپرسو فنّی)

**1

1

**1

1

**1

1

ددیر دساب ه

1

1

1

1

1

1

تدارکات

1

2

1

2

1

2

خددات

2

2

2

2

2

2

دجری

1

1

1

1

1

1

روابط عممدی

1

1

1

1

1

1

*تیم طراحی با توجه به مراحل و سطح مسابقات از  1تا 3روز قبل از شروع مسابقات
جهت طراحی مسیرها به محل میزبانی اعزام می گردند.
** اگر مسابقه رسمی تلقی شود  ،یک ناظر فدراسیون کافی می باشد .
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کاربرگ ثبت نام و پذیرش در مسابقه
محلّ الصاق

شماره شناسه 010ی98

عکس
عنوان مسابقه ....................................................... :زمان برگزاری ................................ :مکان برگزاری.................................. :
نام پدر:

نام خ نامخانوادگی:

Full Name :

شمارة شناسنامه:
استان محلّ اقامک:
گروه خون:
شغل:
کد ملّی:
کدپستی منزن:
نشانی منزن:

محلّ صدور:
هیلک کوهنوردی و یخنوردی اعزام کننده:
شمارة کارد بیمة ورزشی:
آخرین مدرک و رشتة تحصیلی:
ملیک:
دین:

تاریخ تولّد:

روز

ماه

سان

وضعیک تأهل:
مذهب:
رایانامه:

تلفن منزن خ همراه:
بخش سنجش سالمت

اخطار :پاسخ به تمامی پرسشها الزامی اسک .اطّالعاد نادرسک ،در هنگام بروز فوریکهای پزشکی ،اقداماد درمانی را تحکالشّعاع قرار داده و خطرناک اسک.
بلی
بلی خیر
 02  خ بیماریهای ذهنی یا ضعف عصبی
 0خ ضربة مغزی یا آسیب واردشده به سر

 03  خ اعتیاد به دارو یا الکل
 2خ مشکالد چشمی یا گوشی (بیماری یا جرّاحی)

 04  خ جرّاحی یا توصیهشده برای انجام عملِ جراحی
 3خ حمالد گیجکننده (غش یا تشنّج)

 05  خ مشکالد پوستی یا آلرژی
 4خ توبرکلوزیس ،آسم ،برونشیک

 06  خ حسّاسیک به دارو
 5خ مشکالد قلبی یا تب روماتیسمی

 07  خ حسّاسیک به گزیدن حشراد
 6خ فشار خون باال یا پائین

 08  خ حسّاسیک به گرد و غبار
 7خ آنمی خ لوسمی یا اختالالد خونی

 09  خ استفاده از داروهای تجویزشده بهصورد منظم
 8خ دیابک ،هپاتیک یا زردی

 21خخخ خ بیماریهای ا ست وانی یا مف صلی ،شک ستگیها ،دررفتگیها،
 9خ زخم معده و دیگر مشکالد معده

 
مفاصل مصنوعی ،آرتریک ،درد ناحیة پشک
 20  خ H. I. V
 01خ مشکالد کلیه ،مثانه

 22  خ آیا شما در حان درمان هستید؟
 00خ فتق (پارگی)

اگر پاسخ شمارة « 22بلی» اسک ،علّک تحک درمان بودن خود را بنویسید:

خیر












بیماریهای دیگر یا ضایعاتی که در باال از آنها نام برده نشده و شما به آنها مبتال هستید را بنویسید:
اینجانب  .......................................................ضمن تأیید مطالب فوق ،مسلولیک ناشی از تمامی پیشآمدهای ممکن برای خود ،در مسابقه را میپذیرم.
اثر انگشک و امضاء
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کاربرگ دریافت مدارک
شماره شناسه 012ی98
عنوان مسابقه ....................................................................... :زمان برگزاری ................................:مکان برگزاری........................................................ :

ردیف

نام و نامخانوادگی

کد ملّی

نوع پرداخک

مجموع

مبلغ پرداختی

نام ،نام خانوادگی و امضای مسلون ثبک نام و پذیرش

2۸
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کاربرگ تعهدنامة اولیای شرکتکنندگان با سن کمتر از  1۸سال در مسابقه
شماره شناسه 013ی98

مشخصات ولی  /سرپرست  /قیم:
اینجانب  ....................................................به شمارة شناسنامه  .................................فرزند ..........................
به عنوان ولی  /سرپرسک /قیم قانونی خانم/آقای  ..................................................به کد ملی ................................
فرزند  .......................متولد روز  ........ماه  ........سان  ........ضمن قبولی و احترام به کلیة قوانین فدراسیون
کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،با ابراز رضایک کامل از حضور نامبرده در دوره .....................................................
مسلولیک هر گونه حادثة ممکن را میپذیرم.
نشانی دقیق پستی و شمارة تلفن منزن اینجانب به قرار زیر اسک:

نام خ نام خانوادگی ،امضاء
تاریخ
درستی مندرجاد و امضای فوق مورد تأیید میباشد.

نام و نام خانوادگی امضا و مهر
رئیس هیلک کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان

توجه:

.1
.2
.3
.4

مسئولیت مندرجات این کاربرگ بر عهدة هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان است.
این کاربرگ میبایست پیشاز آغاز مسابقه و حضور رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
استان تکمیل شود.
بهمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر ،تاریخ تولد معیار افراد  18سال به باال را فدراسیون کوهنوردی و
صعودهای ورزشی ،هر سال اعالم خواهد نمود.
شرکت افراد با سن کمتر از 18سال ،بدون پر کردن این کاربرگ ،در مسابقه ممنوع است.
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کاربرگ نظرخواهی و ارائه پیشنهاد در مسابقه
شماره شناسه 014ی98
عنوان مسابقه .................................................................:زمان برگزاری....................................:مکان
برگزاری…...............:

شرکک کنندة گرامی؛ اعالم نظر و پیش نهادهای حضرد عالی می تواند در کمیک و کیفیک این مسابقه و
مسابقاتی مشابه تأثیرگذار بوده و ما را در هر چه بهتر برگزار نمودن آنها یاری نماید .

با سپاس و احترام
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فرم اطالعات حساب بانكی کادر اجرایی
شماره شناسه 015ی98
عنوان دوره ............................................................... :زمان برگزاری ................................ :مکان برگزاری........................................................ :

ردیف

نام و نامخانوادگی

سمک

تلفن همراه

شماره عابر بانک

بانک

نام و امضای مسلون تکمیل فرم
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کاربرگ گزارش مدیر مسابقات

صفحه  1از 4

شماره شناسه 016ی98
* این کاربرگ را مدیر مسابقاد تکمیل مینماید.
عنوان مسابقه .............................................:تاریخ برگزاری :از  ......................تا......................

گرایش.......................................:

مردان □

زنان □

پسران □

دختران □

نام و نام خانوادگی مدیر مسابقاد................................................:
نام و نام خانوداگی ناظر مسابقاد......................................................:
نام و نام خانوادگی سرطراح مسابقاد................................................:
نام و نام خانوادگی رئیس هیلک داوری مسابقاد................................................:
محل برگزاری:

اسخ خ تان:

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

شخخخهرسخ خ تان .................................... :شخخخهر ................................. :منط قه:

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

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

فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی:
هیلک کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان:
باشگاه/گروه کوه نوردی /آموزشگاه:
سازمان/نهاد:

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

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

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

وضعیک شرکک کنندگان
تعداد کل شرکک کنندگان

سن کمینه

سن بیشینه

میانگین سنی
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش مدیر مسابقات

صفحه  2از 4

شماره شناسه 016ی98

مش صاد کادر اجرایی:
وضعیک کادر اجرایی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمک

درجه
داوری/طراحی

رشته

بیمه ورزشی

مسابقاد
(مدیریک وقک شناسی رعایک ایمنی
آمادگی جسمی و علمی و فنی و)...

* وضعیک کادر اجرایی با سه عنوان خوب ،متوسط ،ضعیف ارزیابی گردد.

* در صورد نیاز از صفحه فوق تکثیر شود.

تلفن همراه

مالحظاد
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش مدیر مسابقات
شماره شناسه 016ی98

زمانبندی گزارش روزانه مسابقاد

* در صورد نیاز از صفحه فوق تکثیر شود.

صفحه  3از 4

34

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش مدیر مسابقات

صفحه  4از 4

شماره شناسه 016ی98
اسامی استانها و تیم های شرکک کننده:
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. .......................................................................
اسامی نفراد اون تا ششم هر گرایش با ذکر نام استان و یا تیم:

.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. .......................................................................
......................................................
شرح حوادث و اتفاقاد:
........................................................................................................................ .................................................................
...........................
.........................................................................................................................................................................................

صورت وضعیت مالی دوره
محل تامین اعتبار:
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ......................................................................
شرح هزینه ها:
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
توضیحاد مورد نیاز درباره صورد وضعیک مالی:
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ......................................
نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء مدیر مسابقه
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات

صفحه  1از 3

شماره شناسه 017ی98
رده سنی

عنوان

مکان

زمان

گرایش

میزبان

ا .برگزاری

نظر شما راجع به همکاری برگزارکننده

ضعیف متوسط

خوب

عالی

نظر شما راجع به امکاناد محل برگزاری

ضعیف متوسط

خوب

عالی

نظر شما راجع به دیواره ی گرم کردن

ضعیف متوسط

خوب

عالی

نظر شما راجع به دیواره و ایمنی آن

ضعیف متوسط

خوب

عالی

نظر شما راجع به نسبک به امکاناد و پرسنل

ضعیف متوسط

خوب

عالی

آیا لوازم و تجهیزاد کافی بود؟

ضعیف متوسط

خوب

عالی

برگزارکننده کدامیک از لوازم فنی مورد نیاز را در
اختیار شما قرار نداد؟
 .2نقاط قوت و ضعف
نقاط قود

نقاط ضعف

……………………………………………………………….
………………………………………………………………

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………...

 .3پیوست های ضروری
ردیف
0

موضوع
نقشه مسیر های سرطناب

ردیف
2

موضوع
گزارش کارورزی در کاربرگ شماره 018ی98

* نکته  :لطفاً حداکثر تا یک هفته پس از اتمام م سابقه ،ت صاویر م سیرهای سرطناب را به م سئول بخش

طراحی فدراسیون ایمیل نمایید.
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات

صفحه  2از 3

شماره شناسه 017ی98

 .5وضعیت طراحان دوره
ردیف

ضعیف

متوسط

عالی

خوب

ضعیف

متوسط

فنی

ایمنی

خوب
عالی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

انضباط

نام و نام خانوادگی

مسلولیک پذیری

مهارد درطراحی

آمادگی

توانایی علمی و

پیش بینی موارد

همکاری گروهی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زمانبندی و گزارش م تصر روزانه
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .......................
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش سرطراح مسابقات

صفحه  3از 3

شماره شناسه 017ی98
گزارش کامل طراحی (نوع مسابقه ،مراحل مسابقه ،تعداد مسیرها ،درجه س تی مسیرها):

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ........................................
شرح حوادث و اتفاقاد:

.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ......................................................................
نقطه نظراد و پیشنهاداد:

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

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء سرطراح

3۸

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش عملكرد طراحان کارورز
شماره شناسه 018ی98
نام و نام خانوادگی کارورز............................................ :

تاریخ تنظیم فرم.................... :

شماره مجوز حضور (این مجوز باید از سوی کمیته مسابقات و لیگ صادر گردد) :

تاریخ اخذ مجوز:

نام و نام خانوادگی مدیر مسابقه:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی سرطراح:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی ناظر:

شماره تماس:
شهرستان:

محل برگزاری مسابقات:استان:
عنوان مسابقه:

شماره تماس:
گرایش:

رده سنی:
فعالیتهای طراح کارورز در طول مسابقه:

............................................................................................................................................ ....................................................
کارنامه طراح کارورز:
عنوان

ردیف
1

مسئولیت پذیری

2

آمادگی جسمانی

3

رعایت نکات ایمنی

4

لوازم و تجهیزات شخصی

5

آشنایی به قوانین و مقررات

6

مهارت در طراحی

7

توانایی صعود

8

حفظ و نگهداری تجهیزات

9

سرعت عمل

10

همکاری گروهی

امتیاز  1تا 10

توضیحات

جمع کل

توجه :در صورت کسب نمره زیر  70از  100و یا گزارش سو ،دوره تجدید میگردد.

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء سر طراح

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء ناظر
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش رئیس هیئت داوری مسابقات
شماره شناسه 019ی98

عنوان

زمان

ردههای سنی

گرایشها

مکان

میزبان

دستهها

برگزاری
نظر شما راجع به همکاری برگزارکننده

ضعیف متوسط

خوب

عالی

نظر شما راجع به امکاناد محل برگزاری

ضعیف متوسط

خوب

عالی

کیفیک تیم حمایک چگونه بود؟

ضعیف متوسط

خوب

عالی

آیا افراد کافی به موقع تأمین شدند؟ (مسلون قرنطینه ،ترانزیک ،پذیرش،حمایک چی و )...

بلی

خیر

آیا در مسابقاد بانوان فیلم صعود پاک شد؟

بلی

خیر

آیا لوازم و تجهیزاد کافی بود؟

بلی

خیر

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

 .2نقاط قوت و ضعف

نقاط قود

نقاط ضعف

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………...

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………...

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

1

زیسو زتایج تایید شده

3

جدول مدان بندی

5

گزارش عملكرد داوران کارورم

2

کاربرگ اعالم اعتراضات به دساب ه

4

کاربرگ اقدام ازضباطی

6

کاربرگ ادحا فیل صعمد بازمان

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء رئیس هیئت داوری
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش عملكرد داوران کارورز
شماره شناسه 001ی98
نام و نام خانوادگی کارورز............................................:

تاریخ تنظیم فرم....................:

شماره مجوز حضور (این مجوز باید از سوی کمیته مسابقات و لیگ صادر گردد) :

تاریخ اخذ مجوز:

نام و نام خانوادگی مدیر مسابقه:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی رئیس هیئت داوری:

شماره تماس:

نام و نام خانوادگی ناظر:

شماره تماس:

محل برگزاری مسابقات:استان:

شهرستان:

عنوان مسابقه:

شماره تماس:
گرایش:

رده سنی:
فعالیتهای داور کارورز در طول مسابقه:

.......................................................................................................................................................................................
کارنامه داور کارورز:
ردیف
1

عنوان

توضیحات

امتیاز  1تا 10

اشراف به قوانین و مقررات

2

نظم و وقت شناسی

3

تسلط بر کامپیوتر

4

حسن خلق و اجتناب از ایجاد تنش

5

مسئولیت پذیری و همکاری گروهی

6

قاطعیت و اعتماد به نفس

7

تمرکز  ،سرعت عمل ،تیز بینی و دقت نظر

8

عدم تشویق و ارائه اطالعات اضافی به مسابقه دهندگان

9

لوازم و تجهیزات شخصی

10

تحویل ،نگهداری و بازگشت وسایل و لوازم

جمع کل

توجه :در صورت کسب نمره زیر  70از  100و یا گزارش سو ،دوره تجدید میگردد.

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء رئیس هیئت داوری

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء ناظر
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ اعالم اعتراضات به مسابقه
شماره شناسه 000ی98
عنوان مسابقه:

رده سنی:

گرایش:

تاریخ و ساعت:
مرحله  /نوبت در لیست شروع:
اعتراض در خصوص چه کسی ارائه شده است :نام:

تیم:

شماره:

توصیفی کوتاه پیرامون دلیل اعتراض:

* ذکر موارد فوق الزامی اسک.
تام ،نام خانوادگی و امضاء

نظر رئیس هیئت داوری:

*این فرم در  2نس ه اصلی و کپی تهیه شده ،اصل آن نزد کادر برگزاری و کپی آن به مسلون معترض ارائه می گردد.

نام ،نام خانوادگی و امضاء رئیس هیئت داوری

نام ،نام خانوادگی و امضاء ناظر

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
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شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ اقدام انضباطی در مسابقه
شماره شناسه 002ی98
عنوان مسابقه:
تاریخ و ساعت:
گرایش /دسته /مراحل:
مسابقه دهنده /مسئولین رسمی تیم که موارد
انضباطی علیه آن ها استفاده شده
(استان/شهرستان /نام و نام خانوادگی /سمت)
توصیف مختصر اتفاقات:

کارت زرد
بر طبق قوانین موارد انضباطی رو به روعمل شده

است.

کارت قرمز
کارت قرمز به همراه ارجاع به کمیته ی انضباطی

نام ،نام خانوادگی ،امضاء مسئول تیم مسابقه دهنده

نام ،نام خانوادگی و امضاء رئیس هیئت داوری
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ تایید امحاء فیلم صعود مسابقات بانوان
شماره شناسه 003ی98
عنوان

رده سنی

مکان

زمان

میزبان

گرایش

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

مرحله

تعداد دوربین ها

تاریخ

زمان

مقدماتی
نیمه نهایی
نهایی
توضیحاد:
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ................................
............................................................................... ........................................................................................................
مراتب فوق مورد تایید می باشد.

رئیس هیلک داوری

ناظر فدراسیون

مدیر مسابقه

نام و نام خانوادگی امضا و تاریخ

نام و نام خانوادگی امضا و تاریخ

نام و نام خانوادگی امضا و تاریخ
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش آسیبدیدگی
شماره شناسه 004ی98
عنوان

رده سنی

زمان

نام ورزشکار آسیبدیده:
تیم /استان:
آدرس:
تلفن تماس:
:E-mail
نوع آسیب:
روند آسیبدیدگی:

آیا ورزشکار توانایی ادامه مسابقه را دارد :بلی □
تش یص نهایی( :این ب ش توسط پزشک مسابقه پر شود)

نام ،نام خانوادگی و امضای پزشک مسابقه
نام ،نام خانوادگی و امضای رئیس هیلک داوری

خیر□

مکان

گرایش
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ گزارش ناظر مسابقات

صفحه  1از 3

شماره شناسه 005ی98
ردههای

عنوان

زمان

مکان

گرایشها

دستهها

میزبان

سنی

کادر مسابقه
همکاری و رفتار کادر داوری

ضعیف متوسط

خوب

عالی

همکاری و رفتار کادر طراحی

ضعیف متوسط

خوب

عالی

همکاری و رفتار میزبان

ضعیف متوسط

خوب

عالی

نقاط قوت و ضعف

نقاط ضعف

نقاط قود

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

پیوستهای ضروری
ردیف
1

عنوان
کاربرگ خالصه اطالعات مسابقه

ردیف
2

عنوان
کاربرگ تقاضای صدور احکام قهرمانی

نام و نام خانوادگی و امضای ناظر مسابقه

تاریخ
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ تقاضای صدور احكام قهرمانی
شماره شناسه 006ی98
استان:

عنوان مسابقه:

تاریخ:

شهرستان:
English:

English:

گرایش:

سالن:
English:

رده سنی:

English:

تاریخ تنظیم کاربرگ:

English:

English :

English:

نام خانوادگی

تاریخ تولّد

ردیف

نام پدر
Name

فارسی

Last Name

شمارة شناسنامه
Place of Birth

Date of Birth

محلّ صدور شناسنامه

کد ملّی

اعزامی از استان/شهرستان

مقام کسب شده

نام
محلّ تولّد

English:

/ /

0
English

/ /

فارسی

/ /

2
English

/ /

فارسی

/ /

3
English

/ /
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
شیوهنامههای برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگ

کاربرگ خالصه اطالعات مسابق
شماره شناسه 007ی98
عنوان مسابقه
تعداد استان

جنسیت

تعداد ورزشکاران حاضر

حاضر
نفرات

نام ونام

اول تا

خانوادگی

هشتم

استان

رده سنی

مدیر مسابقه

زمان

رئیس هیئت داوری

استان

شهرستان

داور رده بند

سالن

سرطراح

مجری

میزبان

ناظر

کادر طراحی:

کادر داوری:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
اسامی استان ها:

همکاران اجرائی:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ،کمیته مسابقات و لیگ
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تمامی عزیزان میتوانند نظرهای خویش را به نشانی:
 msfi.dabir@yahoo.comو info@msfi.ir
برای کمیته مسابقاد و لیگ ارسان نمایند.
کمیته مسابقاد و لیگ دسک تمامی عزیزانی را که نقطه نظرها و پیشنهادهای خود را به منظور
ارتقای سطح دانش و اصالح این شیوهنامه ،ارسان مینمایند ،به گرمی میفشارد.
موفق باشید
فروردین 0398

