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مواد شیوهنامه اجرایی جام سنگنوردی باشگاههای کشور به شرح زیر توسط فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی مورد
تصویب قرار گرفته است:
ـمادهاول :
 .1کمیته اجرایی جام سنگنوردی باشگاههای کشور که شامل  5نفر میباشد از سوی ریاست فدراسیون کوهنوردی و
صعودهای ورزشی و به پیشنهاد کمیته مسابقات و لیگ در ابتدا هر سال انتخاب میگردند.
 .2مدیر جام سنگنوردی باشگاههای کشور به انتخاب رئیس فدراسیون از بین اعضای کمیته اجرایی در شروع هر سال شمسی
تعیین میگردد.
. .3هریک از اعضای کمیته اجرایی تنها دارای یک حق رای میباشند.
 .4شیوهنامه اجرایی جام سنگنوردی باشگاههای کشور به صورت پیوسته توسط اعضای کمیته اجرایی مورد بازنگری قرار
میگیرد .تمامی صورتجلسهها و متممهایی که پس از تصویب شیوهنامه اجرایی توسط کمیته اجرایی مورد بررسی و
تصویب نهایی قرار گیرد الزماالجرا میباشد.
 .5درصورت درخواست انصراف هریک از اعضای کمیته اجرایی از سمت خود ،این کار با درخواست کتبی آن عضو و ذکر
دالیل درجلسه اعضای مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید ریاست فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی قابل اجرا
میباشد .فدراسیون نیز ملزم به جایگزینی فرد دارای صالحیت در اسرع وقت به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در روند کار
کمیته میباشد.
 .6حضور اعضای کمیته اجرایی جام سنگنوردی باشگاههای کشور در جلسات الزامی میباشد.
 1ـ  6ـ در مواقع ضروری تشکیل جلسه دبیر فدراسیون جایگزین عضو غایب در آن جلسه میگردد.
 .7اعضای کمیته اجرایی جام سنگنوردی باشگاههای کشور مجاز به حضور در مسابقات با هیچ عنوانی نیستند.
 .8تمامی مدارک مربوط به مسابقات صورتجلسات کمیته اجرایی ,جـداول و فیلمهـای مربـوط بـه داوری و یراحـی و هرگونـه
مدارک مربوط به مسابقات در آرشیو جام سنگنوردی باشگاههای کشور در محل فدراسیون نگهـداری مـیگـردد .بـدیهی
است هرگونه کپیبرداری واستفاده از این مدارک بدون مجوز مدیر جام سنگنوردی باشگاههای کشور از مـوارد انضـبایی
خواهد بود و مورد پیگیری قرار میگیرد.
1ـ  8ـ محل تشکیل جلسات کمیته اجرایی در محل فدراسیون میباشد.
2ـ  8ـ تمامی مکاتبات و مصوبات کمیته اجرایی با ابالغ دبیر فدراسیون الزماالجرا میباشد.
 .9یکی از گزینههای انتخاب نفرات تیم ملی و اعزامهای آزاد در سال آتی از نفرات برتر این دوره از مسابقات خواهد بود.
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ـمادهدوم:مسابقات
 .1نخستین دوره از مسابقات از فصل دوم سال  1397و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
 .2تاریخ و مکان برگزاری مسابقات از سوی کمیته اجرایی مشخص و حداکثر یک ماه قبل از تاریخ برگزاری هر مرحله اعالم
میگردد.
 .3مسابقات در  3فصل2 ،رشته لید و بلدرینگ و بخش مردان و زنان برگزار میگردد.
 .4اولویت برگزاری کلیه مسابقات در 3مرحله مقدماتی ،نیمه نهایی و فینال میباشد ،مگر آنکه در زمان برگزاری مشکالتی
نظیر محل اسکان ورزشکاران مانع از برگزاری رقابتها با شرایط مذکور گردد.
 .5اعضای هیات داوری (ناظر فدراسیون ،رئیس هیات داوری ،سریراح) از سوی کمیته اجرایی حداقل یک هفته قبل از شروع
مسابقه انتخاب و به میزبان معرفی میگردند.
 .6بقیه کادر برگزاری مسابقه از سوی میزبان مطابق با لیست اعالمشده تعیین میگردند.
 .7تعداد کادر برگزاری باید مطابق با لیست اعالم شده از سوی کمیته اجرایی باشد.
تیمها
ـمادهسوم :
 .1کلیه باشگاههای مورد تأیید اداره ورزش و جوانان استان میتوانند در این دوره از مسابقات حضور یابند.
تبصره :نهادهایی که مجوزهای الزم را دریافت کنند میتوانند تحت عنوان یک باشگاه در این مسابقات شرکت نمایند.
 .2هر باشگاه میتواند تنها یک تیم معرفی نماید.
 .3هر تیم باید شامل تیم مردان و زنان باشد.
 .4تیم مردان شامل  5ورزشکار اصلی و  5ورزشکار ذخیره و تیم زنان  3ورزشکار اصلی و  3ورزشکار ذخیره در بخش زنان
میباشد.
 .5کلیه هزینههای اعزام به عهده باشگاه میباشد.
 .6هزینه ثبتنام هر تیم در ابتدای هر دوره از مسابقات مبلغ بیست میلیون ریال برای میباشد.
 .7تیمها باید دارای مربی و سرپرست باشند.
 .8حداقل  2نفر از ورزشکاران هر تیم در بخش مردان و یک نفر در بخش زنان باید از رده سنی جوانان و یا نوجوانان باشند.
 .9نفرات اصلی به عالوه یار ذخیره میبایست حداکثر  3روز قبل از شروع مسابقه به کمیته اجرایی معرفی و در پرتال ثبت
گردند.
 .11تیمها باید دارای لباس متحدالشکل باشند.
 .11قرارداد کلیه اعضای تیم باید به هیأت اجرایی اعالم گردد.
 .12شماره هر ورزشکار از ابتدا مسابقات ثابت میباشد.
 .13هیچ ورزشکاری حق عضویت در تیم دیگری را تا پایان سال ندارد.
 .14مرجع رسیدگی به اختالفات ،تخلفات و اعتراضات؛ کمیته حل اختالف میباشد.
ـمادهچهارم:نتایج
 .1نتایج هر مسابقه به صورت تیمی و انفرادی اعالم میگردد.
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 .2مجموع نتایج مسابقات (لید و بلدرینگ ،زنان و مردان) تعیینکننده تیمها و نفرات برتر میباشد.
 .3در صورت انصراف هر تیم در هر مرحله ،هر بخش و هر رشته  111امتیاز منفی برای آن تیم لحاظ میگردد .در صورتی که
در روند مسابقات خللی ایجاد کند با تصمیم کمیته اجرایی جریمه نقدی برای باشگاه متخلف در نظر گرفته خواهد شد.
ـمادهپنجم:جوایز 
کلیه جوایز از سوی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به تیمهای برتر و نفرات برتر آقایان و بانوان پس از اعالم و تأیید نتایج
 3فصل مسابقه اهدا میگردد.
 .1کاپ تیمی (اول ،دوم و سوم)
 .2مدال انفرادی (اول ،دوم و سوم)
 .3جوایز نقدی
1ـ  3ـ تیم اول هشتاد میلیون ریال و نفر اول چهل میلیون ریال
2ـ  3ـ تیم دوم شصت میلیون ریال و نفر دوم سی میلیون ریال
 3ـ  3ـ تیم سوم چهل میلیون ریال و نفر سوم بیست میلیون ریال
ـمادهششم:قوانین
 .1رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی الزماالجرا میباشد.
 .2کلیه مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی (آخرین ویرایش) برگزار میگردد.
 .3حداکثر مدت زمان برگزاری مسابقه در هر رشته (لید و بلدرینگ) و بخش (مردان و زنان) حداقل  2و حداکثر  3روز
میباشد.
ـمادههفتم:کمیتهحلاختالف
 .1کمیته حل اختالف متشکل از پنج عضو میباشد.
 .2اعضای کمیته حل اختالف حق عضویت در هیچ بخشی از مسابقات را ندارند.
 .3اعضای کمیته حل اختالف شامل:
1ـ  3ـ دبیر فدراسیون
2ـ  3ـ نماینده حقوقی فدراسیون
3ـ  3ـ کارشناس داوری
4ـ  3ـ کارشناس یراحی
5ـ  3ـ کارشناس صعودهای ورزشی
تبصره  :1کمیته حل اختالف میتواند موارد تخلفی خاص را به کمیته انضبایی ارجاع دهد.
تبصره  :2کمیته حل اختالف میتواند اشخاص یا شخصی را به عنوان مطلع جلسه دعوت نماید.
تبصره  :3در صورت اعتراض به رأی کمیته حل اختالف ،مورد اختالف به کمیته انضبایی ارجاع خواهد شد..
ـمادههشتم:میزبان
 .1میزبان مسابقات از سوی کمیته اجرایی بنا بر فراخوان فدراسیون و درخواست کتبی باشگاه مربویه تعیین میگردند.
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 .2میزبان باید امکانات الزم برای برگزاری مسابقه در هر رشته را داشته باشد.
 .3کلیه هزینههای برگزاری مسابقه به عهده میزبان میباشد.
 .4فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی مبلغ  21میلیون ریال برای هر رشته و دو بخش ،به میزبان کمک مالی میکند.
 .5میزبان حق جذب حامی مالی را دارد.
 .6فدراسیون مساعدتهای الزم جهت جذب حامی مالی را به عهده دارد.
فصلالخطاب موارد پیشبینی شده در تمامی موارد قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون کوهنوردی و
صعودهای ورزشی میباشد.
این شیوهنامه اجرایی در  8ماده و  47بند و  4تبصره در تاریخ  .................................مورد تصویب قرار گرفته الزماالجرا
میباشد.
موفق باشید
تیر ماه 1397
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