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خوانید ، حاصل یک عمر نیست می نوشتارآنچه شما دراین 

 ست .ها، بلکه نتیجه عمر
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 شناسه 

سالها، همکاری، همیاری و       شکر و قدردانی را از تمامی افرادی که طی  شعف، مراتب ت شور و  با احترام و 

 ، همراهی خویش به طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد صعودهای ورزشی ایران سهیم بوده و یا هستند         

 ی بی بدیل آن هستیم.هاهمواره مرهون تالشهای بی حد و از خود گذشتگی ، داردمی اعالم 
 

 
 

 است.استفاده از مطالب با ذكر منبع بالمانع 

 بفرستید.  info@fed.ir نشاننهادهای خود را به نظرها و پیشتوانید نقطهمی

  

 مهدی شاهیدارنژاد، مجید اسکندری، محمد امین حواله  :و بازنگری تنظیم ه،تهی

 ناهید ناصری: طرح روی جلد

 با سپاس از:

  آقایان:
امین امینیان 

کامران اندامی 

علیرضا کریم 

 :خانمو 
منصوره گرجی 

فاطمه سعدیان 

 
 

 و لیگ كمیته مسابقاتناشر: 
 

 دومویرایش 

 139۸ فروردین

 
تقدیم به پیشکسوتان گرامی و همه اساتید و به تمامی آنهایی که به ما آموختند. همه کسانی که 

 اند.ایران به دمی به قدمی یا درمی تالش نموده صعودهای ورزشیدر پیشبرد و اعتالی 
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 فهرست مطالب

 صفحه عناوین  صفحه عناوین

 22 هابخش دوم: کاربرگ 4 اول دفتر

 اتیبخش اول: کل
6 

و  یزمردخیدستتتاب ات  یزبازیبرگزاری و د یفهرستتتو زمامم دمرد زیام برا 

 درای تمزینگ
23 

و درای  یزمردخیدستتتتاب تتات  یبرگزار اتیتتّکلّ

 تمزینگ
7 

و   یزمردخیدستتتاب ات  یزبازیبرگزاری و د یفهرستتتو افراد دمرد زیام برا

 درای تمزینگ
25 

 26 زام و پذیرشثبوکاربرگ  9 دساب ات یجدول رده سن

 27 دوره ایثبو زام در دساب ه  ةیددارک و شهر افویکاربرگ در 10 هادساب ه یساختار ادار

 دساب ات ریف ددیشرح وظا
11 

ستتتال در  11تر ام کنندگان با ستتتن ک شتتترکو یایکاربرگ تعهدزادة اوز

 دساب ه
21 

 29 دساب ه در شنهادیارائه پ و یکاربرگ زظرخماه 12 دساب ات زبانید فیشرح وظا

 30 فرم اطالعات حساب بازكی کادر اجرایی 12 ( دساب اتیف زاظر )سرپرسو فنّیشرح وظا

 31 دساب ات ریدد گزارش کاربرگ 14 ف دساب ه دهندگانیشرح وظا

 35 دساب ات سرطراح گزارش کاربرگ 15 دساب ات یطراح  یف تیشرح وظا

 31 عملكرد طراحان کارورم گزارش کاربرگ 16 دساب ات یداور  یف تیشرح وظا

 39 دساب ات یداور ئویه سیکاربرگ گزارش رئ 11 دساب ات انیچ ویف حمایشرح وظا

 40 عملكرد داوران کارورم گزارش کاربرگ 19 ف تماشاگران دساب اتیشرح وظا

 41 اعتراضات به دساب هاعالم  کاربرگ 20 یاقدادات ازضباط

 42 در دساب ه یاقدام ازضباط کاربرگ  

 43 ل  صعمد دساب ات بازمانید ادحاء فییکاربرگ تا   

 44 یدگیدبیکاربرگ گزارش آس   

 45 کاربرگ گزارش زاظر دساب ات   

 41 یصدور احكام قهرداز یکاربرگ ت اضا   

 49 کاربرگ خالصه اطالعات دساب ه   
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 اول دفتر

عالهق هب صعو د  .است شده ی ت و نوآوررف منجر هب شیپ یاوکنج ک ن ی و ا او و جستجوگر بودهکنج ک انسان از بدو خلقت همواره 
د صعود یجد یاهوهی داع ش ن عالهق موجب ابی نار اک  ر هک ییاهازیان و ن کاز زمان و م  ین بهره مندی چن باالرفتن و هم و

 .مودن ورزش ر سراسر جهان ن ی مندان هب انجام ان ورزش و جذب عالهقی رشد روزافزون ا،منجر هب دیگرد
و  یجت اع و ا ی ت نظم و انظباط اداری ابعاد, منوط هب رعا یکاران کشوووووورمان ر   ا  ورزش یف ی و ک  یرفت کم  حضوووووور و شیپ

 ی ن رعای چن هم
ح و مه  ین رشتهی ا یالت ی و تشک  یت اصول فن   .باشدیج   ی مفر 

گاه هب آ ه یاهروی ن ی  ا   ی ر ی ارگ کوشش ربنداشته و با هب ک دارد اتدست از تالش و یما را ربآن   ، ندهی ن  ر طح  هک یابالقو 
ن مرز و بوم وجود ی ان جواانن ای ر م هک ی ر ی نظ مک  یاهداستعدا  ییوافک ر راه رشد و ش ، وشندک یان   ریانم ا یاعتال یشور ربا ک 

ال ، دارد  .مییت خود را دوچندان ن ای فع 
ا آنن اهی مختلف زندگی ربوز  یاست و همواره ر رعهص راقبت ر ضمیر انسان نهفته هچ هک راقبت را سالم و  اید. ام 

رات ر جا هک انسان راقبت را بدون ضوابط و م مداری ر آن است. آنمداری و انسانن اید، اقنونسازنده  ی قر 

و رای  نوردی خی   از مند نخواهد بود. وهجکرد خود رضایتزندگی خود اع ال ن اید، دچار بخل و حسد گردیده و دیگر از ع ل
مند وّح  هب ساماهننوردی، وجود راقبت ر ذات آن است. همین خصلت و ت نوردی یا کوهاهی سنگبا دیگر رشتهتولینگ 



 5 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر
 نوردی و درای تولینگ های برگزاری مسابقات یخنامهشیوه

آورند، ه روی  ین رشت مند ارنژی جوااننی هک هب ای مند نمودن این راقبت ذاتی و هدایت منظ م و سازماننمودن و اقنون
 سازد. ایان  یازشیپ ن چنین را شیباهیی اینانهمانپذریی است هک لزوم تدوین شیوهاز اصول خدهش

بوده و حاصل تالش   ولینگو رای ت  نوردیخیمسابقات  ی ربگزار یاه انهموهی ش  د شاملی رو دار شیپهک را  یامجموهع
 یر ط  نوردی خیو  ینوردوهک ون ی فدراس  و لیگ بقاتساکمیته م و  نوردی خی بخشر  یاران گرا  کاز هم ی اریبس  یجمع 
ال خیاتر ن ی سوزان ادل یربط و تالش   ا  یوالن ذمسئ ی  ا   یجانبههمهت ی داست با ح ایام  .باشدیارگروه   کن ی ت ای  فع 

 .شاءاهللان .می ا و جهان باش یسب افتخارات زبرگ ر طح  آس ک شاهد ، رشته
 

 139۸فروردین    تهران
 مهدی داور پور
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 :بخش اول

 کلیات 
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 و درای تولینگنوردی یخمسابقات  یبرگزار اتکلی

 .است یالزام تولینگنوردی و دراییخ یهامسابقه یکشور، در برگزار ین جاریقوان یت تمامیرعا .1

 یجمهور صعودهای ورزشیو  یون کوهنوردیفدراس یم ورزشیمطابق تقو ساله وهمهنوردی یخ مسابقات .2

در کشور برگزار  دوره ای و ... مسابقات مناسبتی، جام فجر، الب مسابقات قهرمانی کشور،قدر  رانیا یاسالم

 .گرددیم

سال کشور ار یهااستان یتمامن و به یتدو ،و لیگ  کمیته مسابقاتتوسط  سال هردر  م مسابقاتیتقو .3

 .شودیم

 یهدها برعی ،یبرگزاراز یط مورد نیز شرایون و نیاست فدراسیس ،مسابقات با توجه به نوع مسابقه یزبانیم .4

ار واگذ یمتقاض نهادبه  ،یاز بررسپس هاسازمانو  نهادها  ،هااعالم درخواست استان یا در پیو است ون یفدراس

 .شودیم

ور نسبت به صدون موظّف است تا یفدراسون باشد، یر از فدراسیغبه یکه برگزارکننده نهادیدرصورت .5

 .عمل آوردبه یاز اقدام مقتضیمورد ن یمجوّزها یتمام

با توجه به الزام داشتن پوشش کامل برابر تاکیدی که در قوانین بین المللی شده و کسب مجوزهای الزم  .6

از سوی میزبان، می توان مسابقات را در بخش زنان و مردان بصورت هم زمان یا با کادر اجرائی مشترک برگزار 

 نمود. 

ا تکنیسین امور پزشکی ، اداری و انتظامی مربوط به امور پزشکی مانند اورژانس ، امداد و ی هایهماهنگی .7

 برعهدة میزبان است.

ن ویفدراسم یطور مستقبهرا  اند ـمشخّص شدهن یئت در قوانین هیا یاعضاـ مسابقات  یئت داوریه .8

 .دینمایاعزام م ،مسابقه یبرگزارمنظور بهو کرده ن ییتع

 ،ونیراسفدد ییأپس از ت د کهینمایم یمعرفمسابقه زبان یم یئت داوریبه جز هرا مسابقه  یبرگزار عوامل .9

 .ندینمایفه میدر مسابقه انجام وظ

 در صورت مهیا شدن شرایط در رشته و (Speed)سرعت و (Lead) سرطناب گرایش دودر  مسابقات .10

 .دشویبرگزار م یطور رسمبه (Bouldring)ینگ بلدر

 .گرددیبرگزار م و یا آزاد  B، نوجوانان Aنوجوانان، جوانان ،نبزرگساال یسنرده  : مسابقات دریسنّ ةرد .11

 .دینمایم اعالممربوطه  یهابخشنامه یون طیفدراس راثبت نام در مسابقات  ةنحو .12

 .استاسناد مربوطه موجود  مطابق ،مزدهازان دستیمو  یمال نیقوان .13

 ،شوندیروز مترجمه و به یبه فارسن رشته که هر ساله یا یالمللنین بیمطابق قوان ،یمسابقات رسم ةیکلّ .14

 .گرددیبرگزار م

نامه آمده شیوهن یانحوة آن در وجود دارد،  یانضباط کارگروهبه  یااز به ارجاع مسئلهیکه ن یموارد در .15

 است.
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 .کشور باشد ین جاریکنندة قوانست نقضیبایکنندگان در مسابقه نمپوشاک شرکت .16

از هر نظر منطبق با استانداردها و باید مسابقات،  یدر هنگام برگزار یکنندگان مالتیغات حمایتبل .17

 ین موارد تمامیا .باشد وزارت ورزش و جوانانو  صعودهای ورزشیو  ینوردون کوهیمجموعه مقرّرات فدراس

وارد گر میکاربرده شده، نوع رسانه و د یهامورد استفاده، رنگ ی، فنّاوریغ شامل نوع مواد مصرفیات تبلیجزئ

 .شودیم مرتبط را شامل

کمیته  کشوری ویژه رعایت مجموعه قوانین و مقرّراتبه ،موجود یهانامهنییو آ هانامهوهیشگر ید .18

 .باشندیم االجرابوده و الزم یت خود باققوّبه، قوانین مربوط به این رشته مندرج در  و لیگ مسابقات

 .گرددیاعالم م یرسم یهانامهنشده متعاقباً در بخش ینیبشیموارد پ یتمام .19

 .دی و صعودهای ورزشی انجام می شودثبت نام در مسابقات رسمی از طریق پرتال فدراسیون کوهنور .20

رعایت شئونات اسالمی و عرفی و استفاده از پوشش مناسب برای تماشاچیان، ورزشکاران،  .21

 الزامی است و مسئولیت و لیگمربیان،سرپرستان، ناظرین و تمامی عوامل اجرائی و دست اندرکاران مسابقات 

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

*** 
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 جدول رده سنی مسابقات

 

 13 14 15 16 17 1۸ 19 22 21 به باال 22
سن 

 )سال(

 B نوجوانان A نوجوانان جوانان بزرگساالن
سال 

 مسابقه

 1397 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 به باال 1375

 1398 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 به باال 1376

 1399 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 به باال 1377

 1400 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 به باال 1378

 1401 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 به باال 1379

 1402 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 به باال 1380

 1403 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 به باال 1381

 1404 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 به باال 1382

 1405 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 به باال 1383

 1406 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 به باال 1384

 

*** 
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 هامسابقه یساختار ادار

صورت هب نوردی یخ یهامسابقه یبرگزار یلّکساختار  ،انات و استفاده از زمانکمناسب از ام یورمنظور بهرههب

به  ،هاتیاز تداخل مسئول یریضمن جلوگ ن صورتیبه اها مسابقه یبندمیتقس .گرددیو اجرا م یطرّاحر، یز

 کمک یزیرت و برنامهیریمد ةو نحو مسابقه تیفیکن باالبردن یچنو هم ییادر اجراکزمان و توان  یسازنهیبه

 .خواهد نمود

د مداشتن هماهنگی و همکاری بین تمامی ارکان مسابقه که منجر به برگزاری بهتر مسابقات می گردد باید 

 .نظر تمامی افراد حاضر در کادر مسابقات فرار گیرد

  

مدیر مسابقات

(سرپرست فنّی)ناظر فدراسیون 

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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 مسابقات مدیرف یوظاشرح 

 هافیعرت

در هر مسابقه بنابر حکم   یآهنگو هم یدهت، سازمان یریمنظور اداره، مدبهاست که   یشخص   :مدیر مسابقه 

 .گرددی، انتخاب ممسابقه یبرگزارهاد مسئول ن

 مدیریّتط احراز یشرا

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

 .مسابقه یالزم و متناسب با اجرا یجسمان یمندنتوا .2

 . نوردییخچنین سوابق برگزاری مسابقات و هم به موقع یریگمیو توان تصم یت کافیدرا ،یتیریمد ةداشتن تجرب .3

، داوری، طرّاحی مســیر یا داشــتن حکم قهرمانی  نوردی یخگری های مربّیملّی در یکی از رشــته 3داشــتن مدرک درجة  .4

 .نوردی یخدر رشتة ورزشی 

 .باشد مسابقهان یخ پایاز تارشیب ماهک یآن حداقل  یخ انقضایمعتبر که تار یورزش ةمیبدارا بودن  .5

 .از آغاز آنو قبل مسابقهت حوادث، متناسب با یمة مسئولیدارا بودن ب .6

 .یو انضباط یدارا بودن حسن شهرت اخالق .7

 .مسابقه تیفیش کیو تعاون و داشتن نفوذ کالم به منظور افزا یکارهم ةیجاد روحیا ییتوانا .8

 .مسابقهاز در یغالب و موردن یو عموم یبر زبان تخصّص یتسلّط کاف .9

 مدیر فیوظا شرح

و  نیقوان ،هانامهوهیابق شطچه که مت آنیمسئولبوده و  ابقهسمهر  یدهت و سازمانیرین مدکر نیباالتر ،مسابقه مدیر .1

 .برعهده اوست ،مسابقهدر تمام طول  ،شودیواگذار م یه وبرات مقرّ

 کشور؛ ین جاریت کامل قوانیرعا .2

 ؛هاو عمل به مفاد آن مسابقههر  یبرگزار یهانامهوهیق شیدق یاجرا .3

و مراجع  یو محلّ ین عوامل بومیچن؛ هممسابقهآن  ژه ناظریوبه ،مسابقه یعوامل برگزار یبا تمام یالزم وکاف یهنگاهم .4

 ؛مسابقههرچه بهتر  یل در اجرایمنظور تسهمختلف و مرتبط با موضوع، به

 ؛مسابقهمربوط به  یمکاتبات و انجام امور ادار یریگیپ .5

 ؛مسابقهآغاز از شیپ ،مسابقهاز یات مورد نیز ضروریدارک و تجهتو ، یبرگزارمکان  یسازتالش در آماده .6

 وست؛یپ کاربرگطبق  ،مسابقهق و مکتوب از یدق ،گزارش کامل ةیته .7

س  .8 شرکت یچنو هم یگر عوامل برگزارید ینظرهانهادها و نقطهشیپ یبرر صم کنندگان و اتّن  سب م بهیخاذ ت  ،موقع و منا

 ؛ت موجودیط و وضعیشرابر طبق من

صح  .9 ز اپس ،ربطیبه مقامات ذ ،موقع آنل بهیل و تحویناد و مدارک و تکمس ا ،اوراق یاز تمام یدارنگه ةح بر نحوینظارت 

 ؛مسابقه انیپا

ص  یتا وظا ون موظّف است یفدراس  نوردی یخارگروه ک  .01 رای به و یف کارگروه خود را تهیمربوط به شرح وظا  مدیر یف تخصّ

 .ندیها، ارائه نمانامهنییآ ین و بازنگریه، تدویون تهیسیبه کمتحلیل، بازبینی و بررسی و در نهایت تصویب، 

*** 
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مسابقات وظایف میزبان شرح  

 تعریف

باشگاه یا منطقه مستعد جهت برگزاری    ارگان، سازمان،  در قالب یک استان،شهر،   میزبان مسابقات  :میزبان

شرایط سخت افزاری و نرم افزاری  مکان مناسب برگزاری و ارکان مسابقه بوده که باید از مهم ترین مسابقات  

 جهت برگزاری هر چه با کیفیت تر مسابقات را دارا باشد.

 

 شرایط احراز میزبانی

واره  مناسب)دی  یمین فضا أقانونی جهت برگزاری و ت آگاهی کامل میزبان مسابقات درباره نحوه برگزاری،شرایط  داشتن   .1

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

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

ست که   .3 سابقه،   جه به امکانات خوداتوباین در اختیار میزبان ا سابقه    ،مردان(-)زنانبخش برگزاری پیش از م مراحل م

 ین نماید.عییا گرایش مورد نظر خود را ت

 آن به درستی رعایت شود از وظایف میزبان است.فراهم نمودن شرایطی که احترام به تیم ها و نفرات  .4

سال قبل از    .5 شرایط هر  شد در       اعالم آمادگی جهت میزبانی در بهترین  سیون می با سابقات فدرا ساالنه م تنظیم تقویم 

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

 در نظر گرفتن مسائل امنیتی و ایمنی کامل مسابقات به عهده میزبان می باشد. .6

 همکاری فدراسیون از ملزومات میزبانی است.تهیه  و دارا بودن مجوزهای مورد نیاز جهت برگزاری با  .7

سابقه  یبرگزار از قبل روز30 حداقل .8 ی، رئیس  طراح میت افراد و سرطراح  هماهنگی های الزم را جهت اطالع از دیبا م

شخص  هیئت داوری و افراد تیم داوری و حمایتچیان سبت  افراد نیا و به عمل آورد شده  م شنا  به ن  هوارید ای منطقه کامل ییآ

 .ندینما اقدام مسابقات یبرگزار

شده لذا میزبان موظف به        .9 سابقات با حداقل نفرات در نظر گرفته  سمی م با هدف پایین آوردن هزینه برگزاری کادر ر

جهت  ...(ن، مسئول قرنطینه، مسئول ترانزیت،کمک طراح،کمک حمایت چی وتامین افرادی تحت عنوان دستیار )مسئول دوربی

   سابقات می باشد.کمک به کادر رسمی م

 معرفی افراد شایسته و دارای حسن شهرت جهت همکاری با کادر رسمی فدراسیون به عهده میزبان می باشد. .10

تامین برق،آب ســالم و وســایل ارتباطی شــرایط -داشــتن مناطق طبیعی با دســترســی آســان و تامین ایمنی و امنیت .11

 نماید. میزبانی را برای استانهای فاقد دیواره سالنی ایجاد می

سیون   .12 سطه فدرا شی   در آمدهایی که بوا صعودهای ورز شود    کوه نوردی و  منجر به جذب منابع و حمایتگران مالی می 

 در اختیار فدراسیون بود و با توجه به سیاست های کلی این فدراسیون در جهت پیشبرد این این رشته هزینه می گردد.

 بر عهده میزبان است.تأمین کادر پزشکی یا نکنسین و کارشناس اورژانس  .13

 *** 
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 مسابقات)سرپرست فنّی(  ناظرف یشرح وظا

 فیعرت

ابر حکم ناظر بن .اسخخک، مسخخابقه یک برگزاریک و کمیفیق بر کیمسخخلون نظارد دقاسخخک که  یشخخ صخخ ناظرناظر: 

س ینهاد رئشیپ سلون ب ش  ینوردون کوهیس کاگروه مربوطه و موافقک فدرا سابق    نوردی یخ،م ستان)در م اد یا هیلک ا

 .گرددیصادر م استانی(

 ط احراز نظارتیشرا

 متناسب با موضوع مورد نظارد؛ یجسمان یمندتوان .0

 نة موضوع مورد نظارد؛یدر زم یتجربة کاف .2

 در حوزة مورد عمل؛ یطباو انض یداشتن حسن شهرد اخالق .3

 فیوظا شرح

 .آن، نظارد و کنترن دارد یر فنّیو غ یناظر بر همة امور فنّ .0

ش  ین حاکم بر برگزاریقوان یسک بر تمام یبایناظر م .2 صوّب آن، آگاه  یهانامهوهیدورة مورد نظارد و  امل ک یم

 .داشته باشد

 .دیجوانب را بنما یک تمامیف محوّله کمان دقّک و رعایسک درخصوص وظایبایناظر م .3

صرة   سک     یتمام :0تب سرپ سابقه عوامل ازجمله  شته و  به  باید م  .دنیک نمایرا رعا یو ینظرهاتذکّر ناظر احترام گذا

راتب مسلماً م  .م موضوع خواهد بود یو عامل مستق  مدیراز آن، برعهدة  یم عواقب ناش یک مستق یصورد مسلول  نیر ایدرغ

 .د خواهد شدیمذکور در گزارش ناظر ق

وة نسخخبک به نح یبوم یکنندگان و اهالشخخرکک، ییعوامل اجرا یا اصخخالحی یانتقاد ینظرها یریگیثبک و پ .4

 ؛مسابقه یبرگزار

 از؛ی، درصورد نمسابقه مدیرو مشاوره به  مسابقهالزم و مناسب با نوع  ینظرهاارائة نقطه .5

 .دیمراتب فوق را در گزارش خود منعکس نما یسک تمامیبایم مسابقهناظر  :3تبصرة 

 .و مؤثّر داشته باشد ی، حضور کافمسابقه یمراحل برگزار یسک در تمامیبایناظر م .6

ه و یته مسخخابقهان یوسخخک، در پایپ یهاکاربرگرا طبق  مسخخابقهناظر موظّف اسخخک تا گزارش کامل نظارد بر  .7

 .دیل نمایروز، به مسلون کارگروه مربوطه، تحو 01حداکثر ظرف 

موصوف، مانع از  یهاکاربرگ یباشد و امضایل اوراق و مدارک مربوطه و مش ّصه میذ یناظر مکلّف به امضا  .8

 .سکین یظرف مهلک قانون مسابقهناظر در ارسان گزارش  یفة قانونیوظ یادا

***  
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ه دهندگان مسابق فیوظا شرح  
 تعریف

 نماید. انجام رقابک درفضای مسابقه اعالم حضورمییا تیمی جهک به صورد انفرادیاسک که ش صیدهنده: مسابقه

 وظایف شرح

 رعایک کامل قوانین و شلوناد جاری کشور  .0

شرکک کنندگان ش صاً موظف به کسب اطالع کامل از قوانین و برنامه مسابقاد می باشند) عدم اطالع از  .2
 قوانین منجر به سلب مسلولیک از مسابقه دهندگان نمی شود.(

 استفاده از تجهیزاد دارای استاندارد به عهده شرکک کنندگان می باشد.  .3

ل(    ، دستکش و پوشاک مناسب)پوشش کامایمنیمسابقه دهندگان موظف به همراه داشتن تبر یخ، کرامپون، کاله  .4
 مناسب برابر قوانین باشند( د)کلیه لوازم باید دارای استاندارمی باشند.

زمان نوبک شروع خود تجهیزاد مناسب را به همراه نداشته باشد اجازه شروع تالش بر ای در  اگر مسابقه دهنده .5
 نداشته از دور رقابک ها حذف خواهد شد. را روی مسیر

کلیه مسابقه دهندگان و مسلولین تیم ها ش صاً مسلون عملکرد و رفتار خود بوده و در صورد بروز ت لف باید  .6
 آماده جوابگویی باشند. 

 مواجه خواهدوز مشکالد انضباطی ش ص خاطی گاهاً تا دو سان با محدودیک شرکک در مسابقاد در صورد بر .7
 شد. 

 حضور و خروج به موقع از محوطه مسابقه در هر یک از مراحل مسابقه به عهده شرکک کنندگان می باشد. .8

 ارائه مدارک مطابق با اطالعیه مربوط به هر مسابقه در زمان پذیرش الزامی می باشد.  .9

 تمامی مسابقه دهندگان موظف به رعایک نکاد عدم استفاده از مواد نیرو زا می باشند. .01

قه دهندگان باید همکاری الزم با کادر پزشکی برای اثباد عدم استفاده در هر زمان و هر مرحله از مسابقه،مساب .00
 داشته باشند.را  از مواد نیرو زا

ر نظر گرفته می شود، عدم اعالم حضور به موقع منجر به در مسابقاتی که زمانی تحک عنوان پیش ثبک نام د .02
 محرومیک یا جریمه نقدی می شود. 

امه نبصورد کتبی به همراه وجه نقد توسط مسابقه دهنده یا مسلولین تیم که معرفی تنها اعتراض برابر قانون  .03
 کتبی و معتبر دارند قابل پذیرش اسک.

نفر از مربیان،سرپرستان رسمی تیم ها به رئیس هیلک  2ه حداقل اگر اعتراض به ایمنی مسیر باشد باید بوسیل .04
 داوری تسلیم گردد.

 مسابقه دهندگان موظف به نصب شماره تهیه شده توسط میزبان در تمامی مناطق مسابقه می باشند. .05

*** 
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 مسابقاتتیم طراحی  فیوظا شرح

 تعریف

وظیفه ارائه ایده و اجرای آن بصورد خلق مسیر ها با توجه به رشته در حان برگزاری به عهده تیم طراحی تیم طراحی: 

 های الزم در طراحی مسیر به عهده این تیم و در راس آن سرطراح می باشد.  دتاندارسمی باشد.در نظر گرفتن ایمنی و ا

 .شود جادیا صعود، یهاسازه بر حاکم UIAA نیقوان با مطابق دیبا وارهید .0

 را یطراح میت و سخخرطراح ،ب ش یخ نوردی و درای تولینگ دییتأ با دیبا برگزارکننده ای یمل ونیفدراسخخ ای نهاد .2
 :شودیم ریز موراد شامل سرطراح فیوظا. دینما منصوب

 برگزار می گردد، شرکک نماید.نگی برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه هسرطراح موظف اسک در جلسه هما .3

س  یطراح .4 سابقه،  از مرحله هر یبرا ریم صب  م ش  ها،رهیگ ن صب  ها،مرز خطوط دنیک   زادیتجه و  کیحما نقاط ن
 UIAA یتهیکم نیقوان با مطابق ریمس هر یبرا

 ؛UIAA یتهیکم یمنیا نیقوان با هاآن مطابقک و ؛ مناسب یفن یاستانداردها از رهایمس یبرخوردار نترنک .5

ساس         .6 سابقاد و بر ا سابقاد را با توجه به زمان بندی و مراحل م سیر جهک برگزاری م سولیک طراحی و ایجاد م م
 برنامه ریزی های ازقبل تعیین شده را به عهده دارد.

 . کامل و در نظر گرفتن ایمنی مسیرها در کلیه مراحل مسابقه به عهده سرطراح و تیم طراحی می باشد مسولیک .7

فراد در تیم طراحی باید نسبک به سالم  و استاندارد بودن لوازم فنی که در مسیرهای م تلف استفاده می تمامی ن .8
 نمایند با دقک الزم اطمینان حاصل نمایند.

 با توجه به برنامه مسابقاد تحویل به موقع مسیرها در هر مرحله از مسابقه به عهده سرطراح می باشد. .9

سلول  و شان یا حیصح  کیفعال از کردن دایپ نانیاطم طراحان،کمک کار یهماهنگ .01   یاطیاحت اقداماد کیرعا کیم
 واره؛ید کردن جدا و ساخک نیح و یط در مسابقه یمنیا

 بند؛رده داور دستور به رهایمس کردن زیتم و ریتعم .00

 کردن؛ گرم امکاناد ینگهدار و نصب ،یطراح .02

 ر؛یمس هر Topo لیتکم در ریمس/بندرده داور ای و ارتفاع سنجش میت کردن ییراهنما .03

 ر؛یمس هر ییدئویو یهانیدورب یریقرارگ محل یبرا بندرده داور ییراهنما .04

س  هر زمان  نهیش یب یبرا بندرده داور و یداور لکیه سیرئ ییراهنما .05   یور بر تالش اجازه کنندهرقابک که ریم
 دارد؛ را ریمس

 .مسابقه شروع از قبل در صورد نیاز یینها یمرحله ریمس کردن یم ف ای دهیپوش .06

ها تیم طی با شرکک کنندگان و مسولینمسابقاد هیچ یک از افراد تیم طراحی نباید ارتبابرای جلوگیری از شبه در .07
 قرار نمایند.بر

 سرطراح مسلون تایید فنی حمایک چیان قبل از مسابقه می باشد. .08

*** 
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تمسابقا تیم داوری فیوظا شرح   

 تعریف

ط عدالک کامل  و شرای تیم داوری مسلون قضاود و رده بندی عادالنه کلیه ی مراحل مسابقاد با رعایکتیم داوری: 

 یکسان می باشد.

 شرح وظایف رئیس هیئت داوری

 .اسک مسابقه فضای در تام اختیار دارای داوری هیلک رئیس .0

موظف اسخخک در جلسخخه هماهنگی برگزاری مسخخابقه که قبل از مسخخابقه برگزار می گردد،  داوری هیلک رئیس .2

 شرکک نماید.

 .نماید ارائه میزبان امکاناد به توجه با را مسابقاد بندی زمان جدونتیم داوریسک که  فاز وظای .3

ساد  تمامی اداره و برنامه ریزی داوری، هیلک رئیس .4 سلولین  جل سه  و م  از اطمینان را به عهده دارد لذا فنی جل

سه  از پیش اینکه سابقه  جزئیاد تمامی فنی جل ش ص  م سمی  تابلوی محل تعیین و شده  م سابق  اعالناد ر ا هدف ب هم

 .دارد عهده بر را هاتیم مسلولین اطالع رسانی به

 .اسک داوری هیاد رییس عهده به داوران برای مسابقه، در اعمالی قوانین تشریح مسلولیک .5

 .مسابقه شروع از پیش آن بودن ایمن از اطمینان حصون و مسیر هر بازرسی .6

شانه  آبی ترجیحاً ضربدر  با میانی و گیره اینکه از اطمینان لزوم صورد  در .7 شند  شده  گذاری ن   وضوع م این و)با

 .(شود تشریح داوران برای

  .(شود تشریح داوران برای موضوع این و) سرطراح مشاوره با مسیرخوانی زمان مورد در گیری تصمیم .8

 .اسک آماده مسابقه پزشک اینکه از اطمینان .9

 .فیلمبردارها توجیه و( سرطراح مشاوره با)هادوربین موقعیک تعیین .01

 .سکا ها نامه آیین و قوانین مطابق چیز همه اینکه از اطمینان و فراخوانی منطقه و قرنطینه منطقه کنترن .00

  .باشد آمده پیش مسیر طراحی با ارتباط در مشکلی که زمانهایی در سرطراح با ارتباط داشتن .02

 مسابقاد کیفیک ارتقای جهک در او به الزم های توصیه ارایه و مسابقه گوینده با تماس .03

 .باشدمی داوری تیم یعهده به مسیر بازدید هنگام در دهندگان مسابقه هایپرسش به پاسخ .04

سلون  داوری هیلک رئیس .05 سابقاد  م تلف مراحل ایمنی حفظ م سک  م   می مشکل  هرگونه وجود صورد  در. )ا

 .(کند متوقف را مسابقه فوراً تواند

شته  توجه. آن نگهداری و رسمی  فیلمهای تمامی آوری جمع .06 شید  دا   نارسمی  یا آموزش برای ای نکته اگر که با

 .شود ارسان نوردی کوه فدراسیون داوری ب ش مسلون برای مربوطه مستنداد باشد، مفید

 .اسک داوری هیلک رئیس وظایف از فدراسیون ناظر به آن ارایه و مسابقه کامل گزارش تنظیم .07
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 کامل زارشگ تنظیم و آنان عملکرد بررسی  و تحلیل و مسلولین  دیگر یا و داوران بین جلسه  تنظیم امکان صورد  در

 .اسک داوری هیلک رئیس وظایف از فدراسیون ناظر به آن ارایه و کارورز داوران عملکرد درباره

 شرح وظایف تیم داوری

 شوند، حضور پیدا کنند.بایسک در ساعاد مقرر به آنها مسلولیک داده میداوران می .08

 داری تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده اقدام نمایند.نگهی داوران نسبک به حفظ و کلیه .09

 باشد.داشتن همکاری مناسب با دیگر ارکان مسابقه از وظایف تیم داوری می .21

 بندی و اجرای به موقع مراحل مسابقه، در ب ش داوری از الزاماد تیم داوری اسک.رعایک جدون زمان .20

ه شرایط برگزاری مسابقاد در طبیعک از الزاماد حضور داوران در مسابقه داشتن آمادگی علمی و بدنی با توجه ب .22

ص    می سابقه در  شد)گام برداری با کرامپون در یخ، هم هوایی قبل م سابقه در مکان وبا ن های مرتفع، تأمیرد برگزاری م

 .پوشاک مناسب و ...(

شد.)میز   .23 صندلی ها،دوربین ها و غیره . . . .  چینش و برچینی تجهیزاد داوری به عهده تیم داوری می با داوری،

) . 

 ود و. . . . .(سهمراه داشتن پوشاک و تجهیزاد انفرادی برای داوران الزامی اسک.)نوشک افزار،زمان گیر، .24

 همراه داشتن کاله ایمنی در تمامی مسابقاد. .25

*** 
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 مسابقاتحمایت چیان  فیوظا شرح
 تعریف
 دهنده در زمان صعود می باشد. کنترن کننده سقوط مسابقهمسلون حفظ ایمنی و چیان: حمایت

 .برسد یاورد ادیه سییر دییتا به دیبا یتیحما ابزار، کند انت اب اسک، آشنا آن با شتریب که را یتیحما ابزار تواند یم یتچیحما .0
 .کند دایپ حضور گرددیم برگزار ونیفدراس یزبانیم به که یحیتوج جلسه در سکیبایم انیچ کیحما مسلون .2
 .ردیبگ فرا را کینامید بصورد مسابقه سقوط کردن متوقف .3
 .باشدینم مجاز یبدن کیحما  ینوردخی مسابقاد مراحل و هارشته از کی چیه در .4
 .ندینما کیرعا را یگروه یهمکار طیشرا سکیبایم انیچکیحما .5
 ک،یحما خود کردن بسته  و باز. )ابندییم حضور  کیحما کار در الزم یهاکمک جهک اریدست  و یچکیحما عنوان به نفر 2 ریمس  هر در .6

 ...( و طناب کردن خوانا ،یانیم نیاول در طناب انداختن
 .باشد داشته نانیاطم وی بودن دسک چپ ای دسک راسک از دیبا چیحمایک اریدست طناب، سبد گذاشتن یبرا .7
شورد  سرطراح  با .8 شها  و کرده م شوار  یب  س  د ساز  زمان و( یآب ضربدر )طناب انداختن یبرا یاجبار یها رهیگ ر،یم س  یپاک   ار  ریم

 .کند ییشناسا
 .(اسک ازین مورد کوچک نردبان کی یگاه)دیده انجام را مربوطه اقداماد و دیکن حاصل اطالع صعود از شیپ طناب انداختن از .9
 .دهد قرار سبد در مرتب بصورد را طناب دهنده مسابقه به مراجعه از قبل و کند باز را طناب یها حلقه .01
 (م-نباشد یگرید دهنده مسابقه.)اسک کرده متصل خود به را طناب درسک دهنده مسابقه که کند یبررس .00
 .کند کنترن را دهندهمسابقه یشماره .02
 بسته  امنض  گره همراه به بیتعق هشک  گره باشد،  شده  بسته  یدرست  به هارنس که کند کنترن باشد،  صعود  آماده دهنده مسابقه  اگر .03
 .باشد شده دهیپوش صعود یکفشها و باشد شده
 .باشد یضرور واقعاً آنکه مگر زدینر هم به را دهنده مسابقه تمرکز .04
 .بگذارد انیم در داور با دارد وجود یمشکل اگر نکند، لمس را دهنده مسابقه هرگز .05
 .کند متصل خود یصندل به یفراخوان منطقه در را یتیحما ابزار .06
 .آورد یم خود با را دهنده مسابقه یش ص لیوسا دوم کننده کیحما .07
ستفاده  شده  انداخته شیپ از یانیم که یزمان .08 صل  نانیاطم شود،  یم ا سابقه  تالش آغاز از شیپ که کند حا ص  طناب دهنده م   وردب
 .باشد گرفته قرار مربوطه یها یانیم در حیصح
 .اسک یانیم در انداختن یبرا جهک نیبهتر در طناب که شود مطملن کند، آغاز دهنده مسابقه آنکه از شیپ .09
 .شود نیتضم کیحما یمنیا تا باشد وارهید کینزد یکاف اندازه به اما( شروع هنگام در)ستدینا دهنده مسابقه ریز .21
 .ستدیبا ترعقب دیتوان یم آن از پس باشد، وارهید کینزد ن سک، یانیم سه دو یبرا .20
 .نکند قیتشو تالش هنگام در را دهنده مسابقه هرگز .22
 یانیم در طناب انداختن از نظر صرف لرزش، کرامپون، و تبر نامناسب کیوضع: باشد سقوط یاحتمال یها نشانه مراقب .23
 .سکین ادیز سقوط یمعن به نیا کند، متوقف کینامید بصورد را سقوط .24
 .شود اجتناب هاکالهک یها لبه به برخورد از تا اسک ازین مورد بلندتر سقوط یگاه کند، متوقف منیا بصورد را سقوط .25
 .دنبگذار انیم در ریمس داور با عاًیسر را مشاهده نمایند یمشکل اگر .26
س  از پسبایسک  حمایک چی می .27  طناب دنیکش  از پس را هایانیم و بکشد  را طناب زمان نیکوتاهتر در ن،یزم به دهنده مسابقه  دنیر
 (باشد ازین اگر)کند کمک گره بازکردن در دهنده مسابقه به تواند یم دوم کننده کیحما زمان، نیا در.کند کنترن
 )جلوگیری از ایجاد وقفه در مسابقه(.کند کار عیسر امکان حد تا .28

 مناسب در کلیه مراحل مسابقه با طراحان الزامی اسک.اسک لذا همکاریطراحی های تیمه اینکه تیم حمایک از زیر مجموعهبا توجه ب .29

***  
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 تماشاگران مسابقات فیشرح وظا

 تعریف

های شدة میزبان و پرداخک هزینه شود که طبق ضوابط و مقرّراد تعیین  به ش ص یا اش اصی اطالق می    تماشاگر: 

 ند.کحضور پیدا می صرفا جهک تشویق تیم یا مسابقه دهنده خاص الزم، برای تماشای مسابقاد در محلّ برگزاری

 شرح وظایف

 طون برگزاری مسابقه اسک.تماشاگر موظّف به رعایک تمامی قوانین جاری کشور در  .0

 گاه ویژه در محلّ برگزاری مسابقه اسک.مجوّز الزم، مجاز به ورود به جای از اخذتماشاگر تنها پس .2

 گونه اعتراضی به نحوة برگزاری مسابقه ندارد.تماشاگر حقّ هیچ .3

 تماشاگر اجازة ورود به محدودة ممنوع برگزاری مسابقه را ندارد. .4
شاگر اجازة برقراری   .5 سابقه تما صورد اهراز این مورد  ها را ندارد.از نوبک تالش آندهندگان را پیشارتباط با م )در 

 ابقه روبرو خواهد شد.سطبق قوانین مسابقه دهنده با دریافک کارد زرد و اخراج مستقیم از م

 ند.تشویق ک دهنده یا تیم محبوب خویش راتواند با استفاده از ابزار یا شعارهای مناسب، مسابقهتماشاگر می .6
رد گاندرکاران ممنوع و پیدهندگان، عوامل اجرایی و دیگر دسخک هرگونه توهینی و به هر روش ممکن به مسخابقه  .7

 قانونی دارد.

 دهندگان ممنوع اسک.استفاده از عباراد موهون و زننده برای تشویق فردی یا تیمی مسابقه .8
 گرد قانونی دارد.بقه ممنوع و پیبیان هرگونه شعار سیاسی یا مذهبی در طون برگزاری مسا .9

 ع اسک.طون مسابقه ممنومربوط باشد، دردهندگانسیاسی مسابقهیاکه به دین، مذهب، عقیدة فکریهرعبارتیبیان .01

ستفاده از هرگونه ابزار تشویقی که باعث برهم ری تن نظم عمومی محلّ برگزاری مسابقه یا سلب آسایش دیگر        .00 ا
 شود، ممنوع اسک.میافراد حاضر در محلّ 

شی  .02 سابقه پرتاب هرگونه  سابقه، به هر دلیل   دهنده یا عوامل اجرایی یا محوّطة مش ّص ءای به طرف یک م شدة م
شد یا خیر؛        ممکن  شده با سمانی  صدمة ج سارد مالی یا  شده و     و چه باعث بروز خ صادیق جرم محسوب  ممنوع و از م

 گرد قانونی دارد.پی

ماندة مسابقه را نداشته و عوامل انتظامی   این مسلله، تماشاگر خاطی دیگر حقّ مشاهدة باقی   درصورد بروز  : 0تبصره  
 حاضر در محلّ برگزاری، وی را به بیرون از محلّ برگزاری هدایک خواهند نمود.

صرة   ش ص حقیق یا        : 2تب سمانی به هر  صدماد مالی یا ج شاگر خاطی منجر به بروز  سک که اگر عمل تما بدیهی ا
 به نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد. ،شود، وی برای ادامة تحقیق و بررسی وضعیّک حقوقی

توانند درصخخورتی که تماشخخاگر هرگونه عمل خالف قانونی بندی میمدیر مسخخابقه، رئیس هیلک داوری و داور رده .03
 انجام دهد، طبق مقرّراد با وی برخورد نماید.

هرگونه خسارتی باید آن را  طیّ برگزاری مسابقه اسک و درصورد ورود    تماشاگر موظّف به حفظ اموان عمومی در   .04
 جبران نماید.

*** 
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 انضباطی اقدامات

 د.گذارد، مسلولیک تام داررئیس هیاد داوری درباره تمامی فعالیک ها و تصمیماتی که بر برگزاری مسابقه اثر می

ایی که بی انضخخباطی ه عت لفاد و یا درنظر گرفتن نوبا توجه به قوانین مربوط به  رئیس هیاد داوری و داور رده بند

 ه باید تصمیماد و اقداماد زیر را ات اذ نماید:از مسابقه دهنده سر زد

 غیررسمی صوردبه شفاهی، اخطار  )الف

 .زرد کارد ناعما با همراه رسمی اخطار  )ب

 :باید داوری هیلک رئیس قرمز، یا زرد کارد صدور از پس مناسب فرصک اولین در

 به اشاره  بامربوطه(  دهندهمسابقه  به سرپرسک،   نداشتن  صورد  در یا( تیم سرپرسک   به کتبی اظهارنامهای تسلیم  با )أ

 .شود متذکر آنها به را ت لف بود، خواهد چه مربوطه قوانین اساس بر بعدی انضباطی اقداماد که موضوع این

س ه  یک ارائه )ب شی  همراه به کتبی، اظهارنامه این از ن شروح  گزار  یا کمدر هرگونه و گرفته صورد  ت لف از م

 اعمان مجازاد بیشتر به فدراسیون جهک ارجاع آن به کمیته انضباطی. خصوص در پیشنهادی

 شود: صادر ذیل قوانین از ت لف پی در تواندمیزرد  کارد اخطار .0

 .نمایندرده بند صادر می داور یا و داوری هیلک رئیس که را دستوراتی مورد در

ستوری  هر اطاعک از کوتاهی )أ سک، که  کرده بند ابالغرده داور یا و داوری هیلک رئیس که د  اندعبارد آنها از برخی ا

 از:

 .داوری هیلک رئیس بند یاداور رده دستور به کردنگرم/قرنطینه منطقه به بازگشتن در موردبی تعلل

 اسک. شدهداده دستورش که زمانی مسابقه منطقه به ورود و فراخوانی منطقه در موردبی تعلل

 بند.رده داور دستور به مسابقه شروع در کوتاهی

 :مراسمها و تجهیزاد مورد در

 .تجهیزاد و کپوشا به طمربو مقرراد و قوانین رعایک در کوتاهی )ب

 .اسک کرده تهیه مسابقاد میزبان که هندهمسابقه شماره پوشیدن در کوتاهی )ج

 .جوایز توزیع مراسم در مسابقه، برتر فرد سه شرکک عدم )د

 .خفیف صوردبه زننده رفتارهای یا الفاظ از استفاده )ه

 .خفیف صوردبه ورزشی غیر رفتار )و

 .داشک خواهد پی در را مسابقه آن از دهندهمسابقه اخراج مسابقه، یک در دوم زرد کارد صدور

 انضباطی:در صورد بروز موارد 

سی )از یک فروردین تا       دو شم سان  سمی منجر به        29کارد زرد در یک  سابقاد ر شکار در م سفند( برای یک ورز ا

 محرومیک آن نفر از اولین مسابقه رسمی بعدی می گردد.
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سابقاد ) قوانی  سابقاد ن فنی و داوری ( فرد خاطی به در مواردی خارج از قوانین م سپس ب  کمیته م ه و لیگ معرفی و 

 باطی فدراسیون ارجاع می گردد.ضکمیته ان

سایل ارتباطی )برای مثان که دارای     شتن هرگونه و شرایطی که قوانین     WIFI, Bluetoothهمراه دا شد( در  و ... با

 قرنطینه اعمان می گردد ممنوع بود و منجر به اخراج می گردد. 

صی    تنها داوری هیلک رئیس سک  ش  ضور  از میتواند که ا سابقه  ح سابقه  در دهندهم  دبای کار نای  .نماید جلوگیری م

 .باشد قرمز کارد دادن اننش اب راههم

 داشک: خواهد پی در را دهندهمسابقه فوری اخراج و قرمز کارد صدور ذیل، ت لفاد .2

 اسک حاکم قرنطینه قوانین کههنگامی مجاز منطقه از خارج از مسیرها یمشاهده )أ

 نشده تأیید وسایل و تجهیزاد از استفاده )ب

 نظارد تحک مناطق دیگر یا قرنطینه یمنطقه در حضور مدد طو در ارتباطی روش نوع هر از غیرقانونی استفاده )ج

 قوانین در که ازآنچه بیش کند، تالش آن روی بر باید دهندهمسخخابقه که مسخخیری به مربو اطالعاد گردآوری )د

 شدهداده اجازه مسابقاد

  اسک.

  .کاس دهشداده ازهاج ابقادمس قوانین در کهآنچه از بیش دهندگان،مسابقه دیگر با اطالعاد تباد یا/و گردآوری )ه

 اسک مسیر روی بر تالش یا صعود برای شدن آماده حا در که یادهندهمسابقه حواس نمودن آشفته یا کار در دخالک )و

 فدراسیون. مسلوالن یا/و مسابقاد برگزاری مسلوالن یا/و داوران دستوراد از اطاعک در کوتاهی )ز

 به نسبک  توهین و تهدید آمیز،خشونک  رفتار یا مسابقه  جریان در جدی هایمزاحمک دیگر ایجاد یا غیرورزشی  رفتار )ح

 (دیگری ش ص هر ای  دهندگانمسابقه ازجمله( هاتیم اعضای مسابقه، برگزاری مسلوالنفدراسیون،  رسمی مقاماد

سابقه  از هرگاهو (  ضای  یا دهندهم ضای  از خارج تیم، اع سابقه  ف  لمح ره ای برگزاری النس  در ومی،عم انظار در اما م

 :بزند سر ت لفی مسابقه مورداستفاده ادکانام یا کاناس

رسخخمی  مقاماد به نسخخبک توهین و تهدید آمیز،خشخخونک یا رفتار جدی هایمزاحمک دیگر ایجاد یا غیرورزشخخی رفتار

 (دیگری ش ص هر یا  دهندگانمسابقه ازجمله( هاتیم اعضای مسابقه، برگزاری فدراسیون، مسلوالن

 .شد خواهد برخورد دهندگانمسابقه مانند آنها با و قرارگرفته موردتوجه دهندگانمسابقه مانند نیز تیم مسلوالن** 

 نموده اخراج مسابقه  محدوده از فوراً اسک،  شده  ت لفی مرتکب که را ش صی   هر دارد اجازه داوری هیلک رئیس ***

 .  دارد نگاه تعلیق حالک به مهم امرِ این انجام تا را مسابقه فعالیتهای تمام زومل وردص در و

 

*** 
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 نگودرای تولینوردی یخمسابقات میزبانی وبرگزاری برای مورد نیاز  لوازم فهرست

 98ی008شماره شناسه 

 

 همسابق نوع استفادههای مورد محلّ مورد نیاز لوازم

 211تا  0از   گانکنندبه تعداد شرکک شدهچاپ ةشمار -0

 کنندگان به تعداد مورد نیازبرای نصب شماره به پیراهن شرککی قفل سنجاق -2
 video editor و MS Office ،The KM Playerهای افزاربه نرم مجهزیک لپتاپ  -3
افزاری )یک عدد کارتریج افزاری و نرمیک دستگاه چاپگر لیزری و ملعقاد س ک -4

 اضافی(
 به تعداد الزم ار بلند و چندراهی برقیّسیم س -5
 پ ش صدا و موسیقی دستگاه -6

 )بدون کالم( مناسبیقی موس -7
 A5و  A4 در قطع کاغذ -8
 ایی شیشهنوار چسب -9

 چند عدد خودکار -01

 حلقه 4های م تلف، از هر رنگ در رنگرنگی پهن ی نوار چسب -00

عدد 0، عدد م تص داوران 3صندلی(: حداقل 51داقل و صندلی)حیز معدد  5حداقل  -02
 عدد م تص تیم پزشکی( 0م تص طراحان، 

 منظور دسترسی سریع و آسان به تمام سطح دیواره(دستگاه باالبر مناسب )به -03

 نردبان -04

 تشک ایمنی مناسب به تعداد کافی -05

 هاپوشش نواحی بین تشککاور جهک  -06
 پایانی، مدان، احکام قهرمانی و گواهی شرکک در مسابقهی برای روز قهرمانی وسکّ -07
 و ملزوماد پزشکی مناسب و کافییا تکنسین اورژانس  پزشکحداقل یک نفر  -08

 گیره و حجم مناسب، پیچ و پیچ خودکار به اندازة کافی -09

 مسیربرداری برای هر یلمفین دوربحداقل یک دستگاه  -21

 با قابلیک اتصان به لپتاپ یزیونتلویا  حداقل یک دستگاه ویدئو پروژکتور -20

 عدد فرچه سیمی  2 -22

 عدد اسپری قرمز 5و  آبیعدد اسپری  5  -23

 عدد پیچ یخ )برای مسابقاد یخ( 41 -24

 دسترسی به اینترنک سرعک باال -25

 یک دوربین به ازای هر مسیر -26

 شکل برای کادر برگزاری غیر فنّیلباس یک -27

چیان و شکل برای کادر برگزاری فنّی شامل داوران، طرّاحان، حمایکلباس یک  -28
 داوران قرنطینه

 موتور برق جهک تامین برق اضطراری -29

با  دگانکننه به تعداد شرککبا توجّ ،ینهقرنط
 کردن،امکاناد گرم

 ،امجزّ ةینقرنط
پس از صعود)به منظور تعویض لباس 

 دهندگان(،مسابقه
 ها،مدیران تیم

 برداران،عکاسان و فیلم
 میهمانان ویژه،

 خوابگاه

 تمامی
 مسابقاد
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 هاآن برداری با ملزوماددو عدد دوربین فیلم حداقل -0

 و...( به مقدار مورد نیاز برای هر دوربین کارد حافظه)مانند:  سازی تصویرواسط ذخیره -2

 دوربین ةپایسه -3

 تاپ عدد لپ 5 -4
 رقمی نومتروکر دستگاه دوحداقل  -5

، گری گریعدد 4عدد ابزارحمایک غیرقفل شونده، 4 پیچ،عددکارابین21طناب، حلقه 6 -6
 عدد مایلون 21

 عدد سبد م صوص طناب برای کنار مسیر 4 -7

 ی فراخوانیصندلی برای منطقه 8حداقل  -8

 رک حداقل هشک نففراخوانی با ظرفیّ ةمنطق
 یواره(د)نزدیک 

 مسابقاد
 سرطناب

 هاآن ملزومادبرداری با عدد دوربین فیلم 5 -0

 و...( به مقدار مورد نیاز برای هر دوربین کارد حافظه)مانند:  سازی تصویرواسط ذخیره -2
 دوربین ةپایسهعدد  5 -3
 تاپ، سیستم صوتی و نمایشی به منظور پ ش و نمایش تایمر لپ -4
 ونومتررک عدد  5 -5

عدد  5عدد ابزار حمایک غیر قفل شونده،  5 عدد کارابین پیچ، 21حلقه طناب،   8 -6
 عدد مایلون 21،  گری گری

 لپتاپ عدد 5 -7
 عدد سبد م صوص طناب برای کنار مسیر 4 -8

 ها و فراخوانیصندلی برای استراحک، انتظار بین مسیر 21حداقل  -9

شک به ) نفر 2فراخوانی با ظرفیک  ةمنطق  پ
 .نشود همسیرها دیدجا، از آنکه  (هدیوار

بقخخاد    مسخخخخا
 بلدرینگ

 شکلرقمی یکونومتر رعدد ک 7 -0

 مکانیکی-سنج الکتریکیسیستم زمان -2

گری، هشک فرود، پیچ یخ، صفحة   عدد گری 4عدد کارابین پیچ،  21حلقه طناب،  4 -3
 رون

 عدد سبد م صوص طناب برای کنار مسیر 4 -4

 ی فراخوانیصندلی برای منطقه 8حداقل  -5

ک حداقل هشخخخک   فراخوانی با ظرفیّ   ةمنطق 
  نفر

 

بقخخاد    مسخخخخا
 سرعک

 های مربوطنامهعوامل اجرایی طبق شیوهالزّحمة پرداخک حق -0
 راهداری، نیروی انتظامی، صداوسیما، پزشک و تیم همآهنگی الزم با استانهم -2
 کاران و سرپرسک مسابقهوآمدِ کادر اجرایی، ورزشگاه، رفکتهیه و تأمین تغذیه، خواب -3
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 نگودرای تولی ینوردخیمسابقات میزبانی وبرگزاری برای مورد نیاز  افراد فهرست

 98ی009شماره شناسه 

 تعداد زفر دمرد زیام 

 بلدرینگ سرعو سرطناب زمع دساب ه

 کشمری استازی کشمری استازی کشمری استازی زمع دساب ه عنمان

 1 1 1 1 1 1 رئیس هیئو داوری

 1 1 1 1 1 1 بندیداور رده

 5 5 3 1 2 1 داور

 1 1 1 1 1 1 سر طرّاح

 4 2 2 2 4 2 طرّاح

 2 1 2 1 2 1 دسئمل قرزطینه

 1 1 1 1 1 1 دسئمل تراززیو

 2 2 1 1 2 1 دسئمل دوربین

 3 1 2 1 3 1 دسئمل پذیرش

 1 1 4 4 4 2 چیحمایو

 1 1**  1 1**  1 1**  زاظر فدراسیمن )سرپرسو فنّی(

 1 1 1 1 1 1 ددیر دساب ه

 2 1 2 1 2 1 تدارکات

 2 2 2 2 2 2 خددات

 1 1 1 1 1 1 دجری

 1 1 1 1 1 1 روابط عممدی

روز قبل از شروع مسابقات 3تا  1تیم طراحی با توجه به مراحل و سطح مسابقات از *

 به محل میزبانی اعزام می گردند.جهت طراحی مسیرها 

 اگر مسابقه رسمی تلقی شود ، یک ناظر فدراسیون کافی می باشد . **
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 در مسابقه ثبت نام و پذیرش کاربرگ

 98ی010شماره شناسه 

 

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

 نام پدر: خانوادگی:نام خ نام
Full Name : 

 تاریخ تولّد: محلّ صدور: شمارة شناسنامه:
 سان ماه روز
    

 اعزام کننده: نوردی یخنوردی و هیلک کوه محلّ اقامک:استان 

 شمارة کارد بیمة ورزشی: گروه خون:

 آخرین مدرک و رشتة تحصیلی: شغل:

 وضعیک تأهل: ملیک: کد ملّی:

 مذهب: دین:  کدپستی منزن:

 نشانی منزن:

 رایانامه: راه:تلفن منزن خ هم

 بخش سنجش سالمت

 الشّعاع قرار داده و خطرناک اسک.های پزشکی، اقداماد درمانی را تحکاطّالعاد نادرسک، در هنگام بروز فوریکها الزامی اسک. اخطار: پاسخ به تمامی پرسش 
 خیر بلی  خیر بلی 
   های ذهنی یا ضعف عصبیخ بیماری   02 خ ضربة مغزی یا آسیب واردشده به سر 0
   اعتیاد به دارو یا الکلخ    03 خ مشکالد چشمی یا گوشی )بیماری یا جرّاحی( 2
   شده برای انجام عملِ جراحیخ جرّاحی یا توصیه   04 کننده )غش یا تشنّج(خ حمالد گیج 3
   خ مشکالد پوستی یا آلرژی   05 خ توبرکلوزیس، آسم، برونشیک 4
   خ حسّاسیک به دارو   06 خ مشکالد قلبی یا تب روماتیسمی 5
   خ حسّاسیک به گزیدن حشراد   07 خون باال یا پائینخ فشار  6
   خ حسّاسیک به گرد و غبار   08 خ آنمی خ لوسمی یا اختالالد خونی 7
   صورد منظمخ استفاده از داروهای تجویزشده به   09 هپاتیک یا زردیخ دیابک،  8

   خ زخم معده و دیگر مشکالد معده 9
ستگی       بیماریخخخخخ  21 شک صلی،  ست وانی یا مف ا،  هها، دررفتگیهای ا

 مفاصل مصنوعی، آرتریک، درد ناحیة پشک
  

 H. I. V  خ    20 مثانهخ مشکالد کلیه،  01
   خ آیا شما در حان درمان هستید؟   22 خ فتق )پارگی( 00

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

 

 ها مبتال هستید را بنویسید:ها نام برده نشده و شما به آنهای دیگر یا ضایعاتی که در باال از آنبیماری
 

 پذیرم.را می مسابقهآمدهای ممکن برای خود، در اینجانب ....................................................... ضمن تأیید مطالب فوق، مسلولیک ناشی از تمامی پیش
 امضاءاثر انگشک و 

 
 
 

 

 

محلّ الصاق 

 عکس
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 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

  کاربرگ دریافت مدارک

 98ی012شماره شناسه 

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

ف
ردی

 

       مبلغ پرداختی نوع پرداخک کد ملّی خانوادگینام و نام

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 نام خانوادگی و امضای مسلون ثبک نام و پذیرشنام،   مجموع   



 

 2۸ مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 مسابقهسال در  1۸تر از کنندگان با سن کمشرکتاولیای تعهدنامة کاربرگ 

 98ی013شماره شناسه 

 مشخصات ولی / سرپرست / قیم:

..........................  .............. فرزند................... شناسنامه به شمارة ....................جانب ................................این

/قیم قانونی خانم/آقای .................................................. به کد ملی ................................ به عنوان ولی / سرپرسک

ام به کلیة قوانین فدراسیون فرزند ....................... متولد روز ........ ماه ........ سان ........ ضمن قبولی و احتر

.....................................................  دورهبرده در نوردی و صعودهای ورزشی، با ابراز رضایک کامل از حضور نامکوه

 پذیرم.مسلولیک هر گونه حادثة ممکن را می

 جانب به قرار زیر اسک:نشانی دقیق پستی و شمارة تلفن منزن این

 

 

 

 

 نام خ نام خانوادگی، امضاء 

 تاریخ 

 

 :توجه

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

نوردی و صعودهای ورزشی   ور رئیس هیئت کوهاز آغاز مسابقه و حض  بایست پیش این کاربرگ می .2

 .استان تکمیل شود

نوردی و به باال را فدراسیون کوهسال   18 افرادتولد معیار  تاریخ ،ترایجاد هماهنگی بیش منظوربه .3

 .نمودهر سال اعالم خواهد صعودهای ورزشی، 

  .ه ممنوع استدر مسابق ،این کاربرگسال، بدون پر کردن  18تر ازبا سن کمشرکت افراد   .4

 باشد.فوق مورد تأیید می یو امضا مندرجاد درستی

 

 امضا و مهر و نام خانوادگی نام

 استان نوردی و صعودهای ورزشیهیلک کوهرئیس 
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 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 مسابقه در ارائه پیشنهاد و نظرخواهیکاربرگ 

 98ی014شماره شناسه 

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

 ...............…:برگزاری

 و مسابقه  این کیفیک و کمیک در تواند می عالی حضرد  نهادهای پیش و نظر اعالم گرامی؛ کنندة شرکک 

  .نماید یاری آنها نمودن برگزار چه بهتر هر در را ما و بوده تأثیرگذار مشابه مسابقاتی

 احترام و سپاس با
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 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 اطالعات حساب بانكی کادر اجراییفرم 

 98ی015شماره شناسه 

 برگزاری: ........................................................................................ مکان  عنوان دوره: ............................................................... زمان برگزاری:

ف
ردی

 

 بانک شماره عابر بانک تلفن همراه سمک خانوادگینام و نام

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 تکمیل فرمنام و امضای مسلون 
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 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 4از   1صفحه 

 

 مسابقات مدیر گزارش کاربرگ

 98ی016شماره شناسه 

 .نمایدمی تکمیل مسابقاد مدیر را کاربرگ ینا *

 ...................... تا ...................... ازبرگزاری:  تاریخ مسابقه:............................................. عنوان

 □ پسران        □ دختران       □ نانز        □ نمردا       ............................:...........گرایش

 ................................................ :مسابقاد مدیر خانوادگی نام و نام

 ...................................................... :مسابقاد ناظر خانوداگی نام و نام

 :................................................ مسابقاد سرطراح خانوادگی نام و نام

 :................................................ مسابقاد یداور هیلک رئیس خانوادگی نام و نام

 :برگزاری محل

تان:   تان  شخخخه  ...............................اسخخخ قه  ................................. :شخخخهر .................................... :رسخخخ  :منط

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

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

 :برگزارکننده

 :     ورزشی عودهایص و وردین وهک یونفدراس

 

 .....................................................: استان ورزشی عودهایص و نوردی کوه هیلک

 ..................................................................: گاهآموزش/ نوردی کوه گروه/باشگاه

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

 

 کنندگان شرکک وضعیک

 یسن نیانگیم نهیشیسن ب نهیسن کم تعداد کل شرکک کنندگان

    



 

 32 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 4از   2صفحه 
 مسابقات مدیر گزارش کاربرگ

 98ی016شماره شناسه 

 مش صاد کادر اجرایی:

 تلفن همراه مالحظاد

یی اجرا کادر کیوضع

 مسابقاد
  یمنیا کیرعا یشناس وقک کیریمد)

 ...(و یفن و یو علم یجسمی آمادگ

 رشته بیمه ورزشی
درجه 

 داوری/طراحی
 ردیف نام و نام خانوادگی سمک

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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

.شود ریاز صفحه فوق تکث ازی* در صورد ن



 

 33 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 4از  3صفحه 
 مسابقات مدیر گزارش کاربرگ

 98ی016شماره شناسه 

 مسابقاد روزانه گزارش زمانبندی

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 شود. ریاز صفحه فوق تکث ازی* در صورد ن

  



 

 34 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 مسابقات مدیر گزارش کاربرگ

 98ی016شماره شناسه 

 :شرکک کننده یها میاستانها و ت یاسام

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

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

 :میت ایبا ذکر نام استان و  شیتا ششم هر گرا وننفراد ا یاسام

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

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

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

 شرح حوادث و اتفاقاد:

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

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

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

 

 دوره مالی وضعیت صورت

 اعتبار: نیمحل تام

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

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

 ها: نهیشرح هز

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

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

 :یمال کیدرباره صورد وضع ازیرد نمو حادیتوض

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

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

 

 مسابقه مدیر امضاء و تاریخ خانوادگی، نام نام،

 4از  4صفحه 



 

 35 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 3از   1صفحه 
 مسابقات سرطراح گزارش کاربرگ

 98ی017شماره شناسه 

 

 

 نقاط قوت و ضعف. 2

 نقاط ضعف

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………... 

 نقاط قود

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

 . پیوست های ضروری3

 موضوع ردیف موضوع ردیف

 98ی018 شماره کاربرگ در کارورزی گزارش 2 سرطناب های مسیر هنقش 0

سابقه  کیر تا ث* نکته : لطفاً حداک صاو  ،هفته پس از اتمام م س  ریت سئول بخش   یرهایم  سرطناب را به م

 .دیینما لیمیا ونیفدراس یطراح

 عنوان رده سنی زمان مکان گرایش میزبان

      

برگزاری ا.  

 برگزارکننده همکاری به راجع شما نظر  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 برگزاری محل امکاناد به راجع شما نظر  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 کردن گرم ی دیواره به راجع شما نظر  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 و ایمنی آن دیواره به راجع شما نظر  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 پرسنل و امکاناد به نسبک به راجع شما نظر  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 بود؟ کافی تجهیزاد و لوازم آیا  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 در را نیاز مورد فنی لوازم از کدامیک برگزارکننده 

 نداد؟ قرار شما اختیار



 

 36 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 3از   2صفحه 
 مسابقات سرطراح گزارش کاربرگ

 98ی017شماره شناسه 

 

 

 

 

 بندی و گزارش م تصر روزانهزمان

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

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

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

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

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

 

 

  

 وضعیت طراحان دوره .5
پیش بینی موارد   همکاری گروهی

 ایمنی

توانایی علمی و 

 فنی

 انضباط مسلولیک پذیری مهارد درطراحی آمادگی

خانوادگینام و نام   

ف
ردی

 
عالی

ب 
خو

ط 
متوس

 
ف
ضعی

 
عالی

ب 
خو

ط 
متوس

 
ف
ضعی

 
عالی

ب 
خو

ط 
متوس

 
ف
ضعی

 
عالی

ب 
خو

ط 
متوس

 
ف
ضعی

 
عالی

ب 
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 
عالی

ب 
خو

ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

عالی
ب 

خو
ط 
متوس

 

ف
ضعی

 

                             1 

                             2 

                             3 

                             4 

                             5 

                             6 

                             7 

                             8 

                             9 

                             10 



 

 37 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 3از   3صفحه 
 مسابقات سرطراح گزارش کاربرگ

 98ی017شماره شناسه 

 

 :ا(رهیمس ی، درجه س ترهای، تعداد مسنوع مسابقه، مراحل مسابقه) یگزارش کامل طراح

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

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

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

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

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

 :اتفاقاد و حوادث شرح

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

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

 :پیشنهاداد  و نظراد نقطه

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

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

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

 

 سرطراح امضاء و تاریخ خانوادگی، نام نام،  

  



 

 3۸ مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 کارورزعملكرد طراحان  گزارش کاربرگ

 98ی018شماره شناسه 

 .................... فرم: میتنظ خیتار ............................................      کارورز: ینام و نام خانوادگ

 :مسابقه طول در کارورز طراح فعالیتهای

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

 :کارورز طراح کارنامه

 توضیحات 10تا  1امتیاز  عنوان ردیف

   یریپذ تیمسئول 1

   یجسمان یآمادگ 2

   یمنینکات ا تیرعا 3

   شخصی تجهیزات و لوازم 4

   مقررات و قوانین به آشنایی 5

   طراحی در مهارت 6

   صعود توانایی 7

   زاتیتجه یحفظ و نگهدار 8

   سرعت عمل 9

   همکاری گروهی 10

   جمع کل

 .گرددیم دیدوره تجد ، گزارش سو ایو  100از   70 ریتوجه: در صورت کسب نمره ز
 

 ناظر امضاء و تاریخ خانوادگی، نام نام،                                       طراح سر امضاء و تاریخ خانوادگی، نام نام،

  

 اخذ مجوز: خیتار : د(صادر گردو لیگ  کمیته مسابقات یاز سو دیمجوز با نیا)شماره مجوز حضور 

 شماره تماس: مسابقه: ریمد ینام و نام خانوادگ

 شماره تماس: سرطراح: ینام و نام خانوادگ

 شماره تماس: ناظر: ینام و نام خانوادگ

 شماره تماس: :استان:                             شهرستان:مسابقات یمحل برگزار

 :شیگرا عنوان مسابقه:

  :یرده سن



 

 39 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 گزارش رئیس هیئت داوری مسابقات کاربرگ

 98ی019شماره شناسه 

 

 

سنی هایرده عنوان هاگرایش مکان زمان  هادسته   میزبان 

       

 

 

 

 نقاط قوت و ضعف  .2

 نقاط ضعف

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

………………...………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 نقاط قود

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………... 

 

 

 عنوان ردیف عنوان ردیف عنوان ردیف

 گزارش عملكرد داوران کارورم 5 یجدول مدان بند 3 شده دییتا جیزتا سویز 1

 صعمد بازمان ل یکاربرگ ادحا ف 6 یکاربرگ اقدام ازضباط 4 کاربرگ اعالم اعتراضات به دساب ه 2

 

 داوری هیئت رئیس امضاء و تاریخ خانوادگی، نام نام،

برگزاری   

 برگزارکننده همکاری به راجع شما نظر  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 برگزاری محل امکاناد به راجع شما نظر  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 چگونه بود؟ کیحما میت کیفیک  عالی      خوب     متوسط ضعیف

 و ...( یچ کیرش،حمایپذ ک،یترانز نه،ی)مسلون قرنطشدند؟  نیبه موقع تأم یافراد کاف ایآ  خیر         بلی

 شد؟ صعود پاک لمیدر مسابقاد بانوان ف ایآ  خیر         بلی

 بود؟ کافی تجهیزاد و لوازم آیا  خیر         بلی

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



 

 42 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 کارورز داورانعملكرد  گزارش کاربرگ

 98ی001شماره شناسه 

 ....................فرم: میتنظ خیتار ............................................     کارورز: ینام خانوادگنام و 

 :مسابقه طول در کارورز داور فعالیتهای

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

 کارورز: رداو کارنامه

 توضیحات 10تا  1امتیاز  عنوان ردیف

     و مقررات نیاشراف به قوان 1

   ینظم و وقت شناس 2

   وتریتسلط بر کامپ 3

   تنشاجتناب از ایجاد حسن خلق و  4

   یگروه یو همکار یریپذ تیمسئول 5

   و اعتماد به نفس تیقاطع 6

   و دقت نظر ینیب زیتمرکز ،  سرعت عمل، ت 7

   به مسابقه دهندگان یارائه اطالعات اضاف و قیتشو عدم 8

   یشخص زاتیلوازم و تجه 9

   و لوازم لیو بازگشت وسا ینگهدار ل،یتحو 10

   جمع کل

 .گرددیم دیدوره تجد ، گزارش سو ایو  100از  70 ریتوجه: در صورت کسب نمره ز

 ناظر امضاء و تاریخ خانوادگی، نام نام،                           رئیس هیئت داوری امضاء و تاریخ خانوادگی، نام نام،

 اخذ مجوز: خیتار : د(صادر گردو لیگ  کمیته مسابقات یاز سو دیمجوز با نیا)شماره مجوز حضور 

 شماره تماس: مسابقه: ریمد ینام و نام خانوادگ

 شماره تماس: :رئیس هیئت داوری ینام و نام خانوادگ

 شماره تماس: ناظر: ینام و نام خانوادگ

 شماره تماس: :استان:                             شهرستان:مسابقات یمحل برگزار

 :شیگرا عنوان مسابقه:

  ی:رده سن



 

 41 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 اعالم اعتراضات به مسابقه کاربرگ

 98ی000شماره شناسه 

 

 رده سنی:                           عنوان مسابقه:                                                                   گرایش:

 تاریخ و ساعت:

 مرحله / نوبت در لیست شروع:

 ارائه شده است:   نام:                         شماره:                          تیم:اعتراض در خصوص چه کسی 

 توصیفی کوتاه پیرامون دلیل اعتراض:

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 نظر رئیس هیئت داوری:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گردد. یمعترض ارائه م نآن به مسلو یو کپ یشده، اصل آن نزد کادر برگزار هیته یو کپ ینس ه اصل 2فرم در  نی*ا
   
 

 ناظر  امضاء و خانوادگی نام نام،    داوری رئیس هیئت امضاء و خانوادگی نام نام،

 



 

 42 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 مسابقه در یاقدام انضباط کاربرگ

 98ی002شماره شناسه 

 

 :عنوان مسابقه

 :و ساعت خیتار

 :/ دسته/ مراحلشیگرا

 که موارد میت یرسم نیمسابقه دهنده/ مسئول

 آن ها استفاده شده  هیعل یانضباط

 (/ سمتی/ نام و نام خانوادگشهرستاناستان/)

 

 :مختصر اتفاقات فیتوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رو به روعمل شده  یموارد انضباط  نیبر طبق قوان

 است.

 کارت زرد 

 کارت قرمز 

 یانضباط ی تهیکارت قرمز به همراه ارجاع به کم 

 

 مسابقه دهنده میامضاء مسئول ت ،ینام خانوادگ نام،

 

 

 رئیس هیئت داوریو امضاء  ینام، نام خانوادگ



 

 43 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 صعود مسابقات بانوان لمیامحاء ف دییکاربرگ تا

 98ی003شماره شناسه 

 .دیامحا و معدوم گرد لیذ نصعود بانوان مطابق جدو یها لمیف هیکل

 زمان تاریخ تعداد دوربین ها مرحله

    مقدماتی

    نیمه نهایی

    نهایی

 
 توضیحاد:

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

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

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

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

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

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

 .باشد می تایید مورد فوق مراتب

 

 

 

 

 میزبان گرایش مکان زمان رده سنی عنوان

      

 

مسابقه ریمد ونیناظر فدراس  یداور لکیه سیرئ   

خیامضا و تار ینام و نام خانوادگ خیامضا و تار ینام و نام خانوادگ  خیامضا و تار ینام و نام خانوادگ   



 

 44 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 دیدگیآسیب گزارش کاربرگ

 98ی004شماره شناسه 
 

 

 

  دیده:نام ورزشکار آسیب

  :/ استانتیم

  آدرس:

  تماس: نتلف

E-mail:  

  نوع آسیب:

 دیدگی:روند آسیب

 □خیر                  □بلی  ورزشکار توانایی ادامه مسابقه را دارد:آیا 

 زشک مسابقه پر شود(تش یص نهایی: )این ب ش توسط پ

 

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

 

 گرایش مکان زمان رده سنی عنوان

     

 



 

 45 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 3از   1صفحه 
 گزارش ناظر مسابقاتکاربرگ 

 98ی005شماره شناسه 

 

 هایرده عنوان

 سنی

هاگرایش مکان زمان هادسته   میزبان 

       

 

 کادر مسابقه

  عالی      خوب     متوسط ضعیف یداورکادر  رفتار و یهمکار

  عالی      خوب     متوسط ضعیف کادر طراحی رفتار و یهمکار

  عالی      خوب     متوسط ضعیف میزبان رفتار و یهمکار

 
 

 نقاط قوت و ضعف

 نقاط ضعف

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 نقاط قود

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 

 

 یضرور یهاوستیپ

 عنوان ردیف عنوان ردیف

 یصدور احکام قهرمان یکاربرگ تقاضا 2 کاربرگ خالصه اطالعات مسابقه 1

 

 ناظر مسابقهامضای و نام و نام خانوادگی 

 تاریخ



 

 46 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 تقاضای صدور احكام قهرمانی کاربرگ

 98ی006شماره شناسه 

 

 سالن: شهرستان: استان: عنوان مسابقه:

English: English: English: English: 

 تاریخ تنظیم کاربرگ: رده سنی: گرایش: تاریخ:

English: English: English: English :  

ف
ردی

 

 نام
 نام خانوادگی

 نام پدر
 تاریخ تولّد محلّ تولّد

 اعزامی از استان/شهرستان کد ملّی محلّ صدور شناسنامه شمارة شناسنامه

ب
س

 ک
ام

مق
 

ده
ش

 

Name 
Last Name Place of Birth Date of Birth 

0 

/    /           فارسی      

 

English           /    /      

2 

/    /           فارسی      

 

English           /    /      

3 

/    /           فارسی      

 

English           /    /      

 امضای ناظر مسابقهو نام و نام خانوادگی 

 



 

 47 مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 عنوان مسابقه جنسیت رده سنی زمان استان شهرستان سالن میزبان مجری

         

ر مسابقهمدی رئیس هیئت داوری داور رده بند سرطراح ناظر حاضر ورزشکاران تعداد   
 استان تعداد

 حاضر

       

        
نام ونام 

 خانوادگی

نفرات 

اول تا 

 استان         هشتم

 کادر داوری:

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

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

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

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

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

 کادر طراحی:

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

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

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

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

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

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

 همکاران اجرائی:

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

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

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

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

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

 اسامی استان ها:

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

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

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

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

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

 

 خالصه اطالعات مسابق کاربرگ

 98ی007شماره شناسه 

 امضای ناظر مسابقهو نام و نام خانوادگی 

 



 

 4۸ مسابقات و لیگ کمیتهنوردی و صعودهای ورزشی، اسیون کوهفدر

 های برگزاری مسابقات یخ نوردی و درای تولینگنامهشیوه

 

 

 توانند نظرهای خویش را به نشانی:تمامی عزیزان می

msfi.dabir@yahoo.com  وinfo@msfi.ir   

 ارسان نمایند. مسابقاد و لیگبرای کمیته 

منظور دسک تمامی عزیزانی را که نقطه نظرها و پیشنهادهای خود را به مسابقاد و لیگ کمیته 

 فشارد.نمایند، به گرمی مینامه، ارسان میارتقای سطح دانش و اصالح این شیوه

 موفق باشید

 0398فروردین 

mailto:msfi.dabir@yahoo.com
mailto:info@msfi.ir

