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اول دفتر
انسان از بدو خلقت همواره كنجکاو و جستجوگر بوده است و این كنجکاوی منجر به پیشرفت و نوآوری وی شده است .عالقهه بهه
صعودِ سنگ و همچنین بهرهمندی از زمان و مکان و نیازهایی كه در كنار این عالقه به وجود آمد ،منجر به این شد تها صهعودهای
ورزشی ابداع گردد .رشد روزافزون این ورزش و جذب عالقهمندان به انجام آن در سراسهر جههان ،سهرانجام اسهتقال فدراسهیون
جهانی صعودهای ورزشی از فدراسیون جهانی كوهنوردی را به ارمغان آورد و این فدراسیون از روز شنبه  2۷ژانویه  200۷مهیالدی
 ۷بهمن  1۳۸۵هجری شمسی فعالیت خود را بهصورت مستقل آغاز نمود.
از دهه  ۷0شمسی به این طرف ،با ورود مربیان فرانسوی به ایران ،صعودهای ورزشی ه كه در آن زمان به سنگنوردی داخل سالن
مشهور بود ه با شیوه جدید در میان جوانان سرزمینمان آغاز گردید و این مسئله منجر به رشد چشهمگیر ایهن رشهته در زمینهههای
طراحی ،مربیگری ،داوری و مدیریت و سازمان دهی مسابقات شد .تا جایی كه كشور ایران تا كنون میزبان چنهد دوره از مسهابقات
قهرمانی قاره آسیا بوده و مسابقهدهندگان كشور چندین مقام قابل توجه در مسابقات بینالمللی و آسیایی كسب نمودهاند .برگهزاری
اولین دور داوری درجه یک صعودهای ورزشی در بهمن  1۳۸۸نیز بر اعتالی این ورزش در كشور بسیار تأثیرگذار بوده است.
نگاه به آینده ،ما را بر آن میدارد تا دست از تالش و كوشش برنداشته و با بهكارگیری تمامی نیروهای بالقوه در سطح كشور ،در راه
رشد و شکوفایی استعدادهای كم نظیری كه در میان جوانان این مرز و بوم وجود دارد ،فعالیت خود را دوچندان نماییم.
از آنجا كه در آیندهای نزدیک رشتهی صعودهای ورزشی در مسابقات المپیک حضور خواههد داشهت ،شایسهته اسهت بها همکهاری
كارشناسان این رشته و مسئوالن ،موجبات رشد بیش تر مسابقهدهندگان ،مربیان ،داوران ،طراحان و غیره را فراهم سازیم.
رشد روزافزون این رشته ،توجه ویژهی جوانان و نوجوانان به آن ،لزوم نگرش جدی به ایجاد شهور و شهو و تحهرد در جامعههی
ورزش و دیگر مقولههایی از این دست ،ما را بر آن میدارد كه به این فعالیت پرتحرد بهای بیشتری بدهیم و در راه اعهتالی آن
بکوشیم.
توجه به قانونمداری و برنامهمحوری و نیاز به اصالح زیرساختها و روزآمدسازی قوانین ،ما را بر آن داشت تها جدیهدترین نسهخه
مجموعه قوانین و مقررات بینالمللی مسابقات صعودهای ورزشی یعنی ویرایش سا  2020مهیالدی را تقهدیم جامعهه ایهن ورزش
نماییم.
در انتها الزم میدانم تا از تمامی خادمان و همراهان كمیتههای صعودهای ورزشی و مسابقات و لیگ بههویژه متهرجم و ویراسهتیار
محترم ،آقایان مهندس بابک ضیاء نمین و مهندس محمد امین حوالهدار نژاد و همچنین خانم مهندس آتوسها كریمهی ،قهدردانی و
سپاس به عمل آورم.
موفق باشید

مهدی داورپور
تهران ،فروردین 1۳۹۹
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توجه :قوانین مسابقاتی کهه توطهف راساطهیو
کوهنوسدی و صعودهای وسزشی برگزاس میگردد؛
شامل قانو  IFSCپهی

سو و همچنهین بخه

داوسی آخرین شیوهنامه برگزاسی مسابقات اطت.
بایهی اطت دس بسیاسی از مواسد قهوانین جهاسی
داخلی مالک عمل بوده و هرگونه تغییر و جابجایی
دس بخ

نامههای منظوم و همچنین ویرای

بعای این مجموعه اطالعسطانی میگردد.
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واژهنامه
تعابیر
 -1عبارتهای زیر باید در سرتاسر این قوانین به كار گرفته شوند:
باید یک الزام قانونی را بیان میكند.
نباید یک منع قانونی را بیان میكند.
باید* و نباید* برای بیان یک توصیه به كار گرفته میشوند .ممکن است دالیلی برای نپذیرفتن یک توصیه وجود داشته باشد امها بایهد تمهام پیامهدها
موردتوجه قرار گیرد و مساله را پیش از انتخاب یک رویکرد متفاوت ،با دقت ارزیابی كرد.
میتواند به یک مسالهی اختیاری اشاره میكند.
 -2معانی زیر باید در سرتاسر این قوانین به كار گرفته شوند:
استانداردهای قابل کاربرد مطابق آنچه در بخش  -۳-۵این قوانین ذكر شده تعریف میشوند.
هزینه ی اعتراض مقدار هزینهی منتشر شده توسط  IFSCبرای تسلیم اعتراضات درون مسابقهای با توجه به پذیرش و تعابیر این قوانین است.
کمک مصنوعی به معنای مهار یا استفاده كردن از هر یک از موارد زیر است:
أ)

هرگونه محل بستن " “T-Nutكه برای تثبیت گیرههای مصنوعی تعبیه شدهاند؛

ب) هر قسمت از سطح دیواره كه به عنوان خارج از مرز مجاز با استفاده از چسب مشکی پیوسته عالمتگذاری شده است؛
ج) هرگونه تابلوی تبلیغاتی یا اطالعرسانی كه روی سطح دیواره نصب شده اند؛
د) لبههای جانبی یا باالی سطح دیواره؛
ه) هرگونه صفحه رولی كه روی سطح دیواره نصب شدهاند؛ یا
و) هرنوع نقطهی حمایتی یا طناب صعود.
گیرهی مصنوعی به گیرهی نصب شده روی سطح دیواره با استفاده از پیچ خودكار یا غیرخودكار اطال میشود.
رویداد تقویمی به یک رویداد بینالمللی اطال میگردد كه:
أ)

شامل مسابقاتی در حداقل یک گرایش باشد .این مسابقات از سوی  IFSCمشخص شده و تابع این قوانین هستند؛ و یا

ب) در تقویم رویدادهای منتشرشده از سوی  IFSCدرج شده باشد.
منطقهی فراخوانی به منطقهی مشخص شده برای مسابقهدهندگان گفته میشود كه باید پیش از آغاز تالش(های) خود در ههر مرحلهه از مسهابقه در
آنجا اعالم حضور نمایند.
دسته به گروهی از مسابقهدهندگان در یک گرایش ،جنسیت و رده سنی مشخص اطال میشود.
مسابقه قهرمانی به باالترین ردهی رویداد(های) انفهرادی اطهال میگهردد كهه توسهط  ( IFSCیها یهک مجمهع قهارهای تهابع  )IFSCدر هریهک از
گرایشهای  ،Boulderتركیبی Lead ،و سرعت مجاز دانسته شده باشد .این رویداد برای:
أ)

مسابقهدهندگان با سن  16سا یا بیشتر در سا برگزاری رویداد قهرمانی برگزار میگردد ،در این حالت رویدادهای مرتبط تحت
عنوان “قهرمانیهای جهان” (اگر توسط  IFSCمجاز شده باشد) یا “قهرمانیهای ]نام مجمهع[” (بهه طهور كلهی “قهرمانیههای
قارهای”) ،اگر توسط یک مجمع قارهای  IFSCمجاز شده باشد ،یاد میگردند؛ یا

ب) مسابقهدهندگان با سن  1۹سا یا كمتر در سا برگزاری رویداد قهرمانی برگزار میگردد ،در این حالت رویدادهای مرتبط تحت
عنوان “قهرمانی(های) جهان جوانان” (اگر توسط  IFSCمجاز شده باشد) یا “قهرمانیهای ]نام مجمع[ جوانان” (بهه طهور كلهی
“قهرمانیهای جوانان قاره”) ،اگر توسط یک مجمع قارهای  IFSCمجاز شده باشد ،یاد میگردند.
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سطح دیواره به سطح قابل استفاده از دیوارهی صعود گفته میشود كه شامل موارد زیر است:
أ)

هرگونه گیرهی طبیعی؛ اما

ب) به استثنای گیرههای مصنوعی ،حجمها یا سازههای موقت نصب شده روی سطح قابل استفاده.
فضای مسابقه بخشی از سالن برگزاری رویداد است كه به فعالیتهای ورزشی تشکیل دهندهی مسابقه اختصها
شامل موارد زیر است:
أ)

داده شهده اسهت .فضهای مسهابقه

هرگونه منطقهی قرنطینه یا منطقه(های) گرم كردن؛

ب) هرگونه منطقهی فراخوانی ترانزیت؛
ج) هرگونه منطقهی مسابقه ،شامل:
 )1سطح(های) دیوارهی استفاده شده در هر مرحله از مسابقه؛
 )2منطقهی روبهرو و كنار دیواره (های) صعود؛ و
 )۳هر منطقه دیگری كه برای برگزاری ایمن و عادالنه مسابقه تخصیص داده میشود ،نظیر فضاهای موردنیاز برای ضهبط
و بازبینی فیلمهای ویدیویی.
مهار کردن در داوری و امتیازدهی به حالتی اطال میشود كه مسابقهدهنده با استفاده از بخشهایی سازه:
به یک موقعیت پایدار برسد یا یک موقعیت پایدار را تغییر دهد؛ یا

أ)

ب) هرگونه حركت دینامیک را به طور موفقیت آمیز متوقف سازد.
عبارتهای “مهارشده” و “مهار” باید در متن قانون متناسب با محل ذكر مورد تفسیر شوند.
جام یا سری جامها به باالترین ردهی سری مسابقات سالیانه اطال می گردد كه توسط  ( IFSCیا یهک مجمهع قهارهای تهابع  )IFSCدر هریهک از
گرایشهای  Lead ،Boulderو سرعت مجاز دانسته شده باشد .این مسابقات برای:
مسابقهدهندگان با سن  16سا یا بیشتر در سا برگزاری جام برگزار میگردند ،در این حالت رویدادهای مرتبط تحهت عنهوان
“جامهای جهانی” (اگر توسط  IFSCمجاز شده باشد) یا “جامهای ]نام مجمع[” (به طور كلی “جامهای قارهای”) ،اگهر توسهط
یک مجمع قارهای  IFSCمجاز شده باشد ،یاد میگردند؛ یا

أ)

ب) مسابقهدهندگان با سن  1۹سا یا كمتر در سا برگزاری رویداد قهرمانی برگزار میگردند ،در ایهن حالهت رویهدادهای مهرتبط
تحت عنوان “جامهای جهانی جوانان” (اگر توسط  IFSCمجاز شده باشد) یا “جامهای ]نام مجمهع[ جوانهان” (بهه طهور كلهی
“جامهای جوانان قاره”) ،اگر توسط یک مجمع قارهای  IFSCمجاز شده باشد ،یاد میگردند.
و در هر حالت در تقویم رویدادهای منتشر شده از سوی  IFSCدرج شدهاند.
گرایش به یک قالب مشخص برای مسابقه گفته میشود كه صعود در آن مطابق قوانین و استانداردهای مشخص صورت میپذیرد؛
شروع نکرده یا :DNS
أ)

در رابطه با هر  ،boulderمسیر یا رقابت مشخص در هر مرحله یا دور از یک مسابقه ،به این معنی است كه مسهابقهدهنده موفهق
به تالش روی آن  ،boulderمسیر یا رقابت نشده است؛ و

ب) در رابطه با هر مرحله یا دور از یک مسابقه به این معنی است كه:
 )1اگر آن مرحله از مسابقه تحت شرایط قرنطینه برگزار میگردد ،مسابقهدهنده خودش را پیش از زمان مشخص شده در لیست
شروع آن مرحله به منطقهی قرنطینه معرفی نکرده یا در آن زمان در منطقهی قرنطینه حضور نداشته است؛
 )2به هنگام فراخوانی برای آن مرحله یا دور ،در منطقهی فراخوانی حضور نداشته است؛ یا
 )۳به طریقی دیگر متعاقب بندهای بخش  2این قوانین با “ IRMشروع نکرده” مشخص شده است.
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مسابقهدهنده با این نشانه در نتایج مرتبط مشخص خواهد شد .مسابقهدهندگان مشخص شده به صورت “شروع نکرده” در هر مرحلهه یها دور ،مجهاز بهه
رقابت در هیچ مرحله یا دور بعدی آن مسابقه نخواهند بود.
اخراج شده یا :DSQبه معنی اخراج از مسابقه به سبب نقض این قوانین است؛
اخراج به سبب رفتار یا :DOBبه معنی اخراج مسابقه به سبب تخطی از دستورالعمل ضد توانافزایی جهانی (یا در حالت قابل اجرا ،منشور المپیک) یا
هرگونه تخطی جدی دیگر از یک آییننامهی اجراپذیر است كه توسط  ،IFSCیا در موارد مرتبط  IOCیا یک  NOCفراهم شده باشهد .تخطهی از قهوانین
موارد زیر را شامل میشود ،اما محدود به این موارد نمیباشد:
أ)

رفتار غیرورزشی یا دیگر مزاحمتهای جدی؛ و

ب) رفتار خشونتآمیز ،تهدید و توهین نسبت به هر شخص؛
میزبان رویداد به فردی اطال میشود كه مسئولیت سازماندهی و آمادهسازی هر رویداد تقویمی را بر عهده میگیرد.
مسئولین رسمی  IFSCبه هریک از مسئولین رسمی مندرج در بند  -1-10اطال میگردد كه توسط  IFSCدر رویداد تقویمی مرتبط منصوب شدهاند؛
پروانهی بینالمللی یک تصدیق اعطا شده توسط  IFSCبه هر فرد است تا:
أ)

در هرگونه مسابقهی قهرمانی جهان ،قهرمانی جهان جوانان ،قهرمانی قارهای یا قهرمانی جوانان قاره شركت كند؛

ب) در هرگونه جام جهانی ،جام جهانی جوانان ،جام قارهای یا جام جوانان قاره شركت كند؛ و
ج) در هر مسابقه امتیاز رتبه جهانی دریافت كند؛
نشانهی نتایج نامعتبر یا  IRMبه معنی یک نتیجههی فاقهد امتیهاز اسهت ،ماننهد“ :شهروع نکهرده”“ ،اخهراج شهده” یها “اخهراج بهه سهبب رفتهار”.
مسابقهدهندههای مشخص شده با نشانهی نتایج نامعتبر در رابطه با:
أ)

هرگونه رقابت انفرادی boulder ،یا مسیر در یک دور مرحله (اگر دور مرحله مربوطه بیش از یک رقابت Boulder ،یها
مسیر را شامل شود) در آن رقابت boulder ،یا مسیر نتیجهای نخواهد داشت؛ یا

ب)

در رابطه با هرگونه دور مرحله به پایان رسیده در آن دور مرحله (و اگر قابل اعما یاشد ،در آن مسابقه) ردهبندی نخواهند
شد.

در شرایط قرنطینه مسابقهدهندگان آن مرحله از مسابقه تنها با داشتن اطالعاتی محدود به مهوارد زیهر روی ههر مسهیر بلدر مرحلههی مزبهور تهالش
میكنند ،دانشی كه از مسیر بلدر مربوطه:
أ)

با مشاهده از خارج از منطقهی مسابقه پیش از بسته شدن منطقهی قرنطینهی دستهی مربوطه میتواند كسب شود؛

ب) در مدت زمان بازدید دستهجمعی آن مسیر بلدر ،از منطقهی تعبیه شده برای مشاهدهُ كسب میشود .اطالعات مبادله شده
میان مسابقهدهندگان شركت كننده در آن زمهان بازدیهد دسهتهجمعی (و فقهط هنگهامی كهه آن مسهابقهدهندگان هنهوز
تالشهایشان را انجام نداده باشند ،یا تالشهایشان را به پایان رسانده باشند) از این دسته اطالعات به حساب میآید :یا
ج) در حین تالش(های) مسابقهدهنده روی آن مسیر بلدرها به دست می آید.
منطقهی قرنطینه به یک منطقهی گرم كردن اطال میشود كه دسترسی به آن كنتر و به اشخا
أ)

زیر محدود میشود:

مسابقهدهندگان واجد شرایط برای آن مرحله از مسابقه؛

ب) مسئولین همراهیكنندهی تیم ها.
جوانان به ردهی سنی از مسابقهدهندگان گفته میشود كه در سا برگزاری رویداد تقویمی مربوطه  1۸یا  1۹سا داشته یا خواهند داشت.
حالت مجاز ،وضعیتی در مسابقات سرطناب است كه در آن مسابقهدهنده حین تالشش بر روی یک مسیر:
أ)

از هیچ گونه كمک مصنوعی استفاده نکرده باشد؛

ب) طناب را در تمام نقاط حمایتی ماقبل به ترتیب انداخته باشد؛
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ج) در جایی كه هنوز طناب را در نقطهی حمایتی بعدی ننداخته است ،مسابقهدهنده:
به هیچ گیرهی ایمنی كه توسط سرطراح طراحی شده است نرسیده باشد یا هیچ حركتی برای رد كردن آن انجام نداده باشد؛
ابزار حمایتی قفل شونده ابزاری است كه با استاندارد  EN-15151-1مطابقت داشته باشد.
ابزار حمایتی دستی ابزاری است كه با استاندارد  EN-15151-2مطابقت داشته باشد.
فدراسیون عضو به هر فدراسیون ملی عضو  IFSCگفته میشود.
نتایج رسمی به نتایج منتشرشده توسط  IFSCدر پایان یک مسابقه (یا هر مرحله از مسابقه) گفته میشهود كهه میبایسهت عبهارت “رسهمی” روی آن
مشخص شده و توسط مسئو رسمی  IFSCمربوطه امضا شده باشد.
تصمیم اصلی مطابق آنچه در بخش  -6-۸این قوانین ذكر شده تعریف میشود.
نتایج غیررسمی به هر نتیجهی منتشر شده توسط  IFSCپیش از انتشار نتایج رسمی برای هر مسابقه ،یا هر مسیر مرحله در آن مسابقه گفته میشود.
نقطهی حمایتی مجموعهای است از:
أ)

یک  Quick-Linkمتصل به یک پیچ كه روی سازهی حاملِ سطح دیواره نصب شده است؛

ب) Karabinerی كه مسابقهدهنده بتواند طناب را در آن بیندازد .جهت  Karabinerباید بهگونهای باشد كه احتما این كه
در حالت  cross loadingقرار بگیرد حداقل شود؛ و
ج) یک تک نوار تسمه پیوسته و ماشیندوخت شده با طو مربوطه (كه این طو توسط سرطراح تعیین میشود) كه قسمت أ)
را به قسمت ب) متصل میكند.
رویداد انتخابی به هرگونه رویداد تقویمی اطال می گردد كه مطابق ضمیمهی  1در رتبه جهانی به حساب میآیند.
ردهبندی به معنای ارتباط میان مجموعهای از نتایج است ،به طوری كه برای هر دو مورد ،یکی “رتبههی بهاالتر از”“ ،رتبههی پهایینتر از” یها “رتبههی
مساوی با“ دیگری وجود دارد .تمامی “ردهبندی” های ذكر شده در این قوانین با استفاده از روند ردهبندی مسابقه استاندارد محاسهبه میگردنهد ،مگهر در
حالتی كه خالف آن ذكر شده باشد.
تاربخ ثبتنام تاریخ یا تاریخهایی است كه پس از آن هیچ عضوی از تیم نمیتواند برای شركت در رویداد تقویمی ثبتنام نماید.
زمان واکنش به اختالف میان زمانی كه مسابقهدهنده پای خود را از صفحهی شروع برداشته و لحظهی آغاز عالمت شروع گفته میشود كه حداقل تها
1
 100ثانیه اندازهگیری شده و میتواند صفر ،مثبت یا منفی باشد.
گیرهی ایمنی در بند  -۷-۳توضیح داده شده است.
 Seedingبه ردهبندی اولیه یک مسابقهدهنده گفته میشود كه به منظور مشخصسازی موقعیتشان در لیسهت شهروع اولیهه بهرای یهک مسهابقه مهورد
استفاده قرار میگیرد.
تک طناب طناب صعودی است كه با استاندارد  EN-892مطابقه داشته باشد.
گروه شروع به زیرمجموعههایی از مسابقهدهندگان شركتكننده در یک مرحله از مسابقه گفته میشود كه همگهی بهر روی مسهیرها Boulderههای
یکسان رقابت میكنند.
لیست شروع به لیستی از تمام مسابقهدهندگان مجاز به شروع یک مرحله از مسابقه یا بخشهایی از آن مرحله ،در زمان مشخص شده در لیست ،گفته
میشود .هر لیست شروع موارد زیر را نشان میدهد:
أ)
ب)
ج)
د)

دسته و مرحله مربوطه؛
ترتیب شروع؛
نام و كد  IOCكشور هر مسابقهدهنده؛
زمان:
 )1باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه و یا هر منطقهی گرم كردن؛
 )2زمان مشاهده یا صعودی نمایشی مسیر؛ و
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 )۳شروع مرحله.
عالمت شروع صدایی مشخص است كه توسط سیستم زمانسنج خودكار ،برای مشخص كردن آغاز زمان صعود ،پخش میشود.
سازه به هر بخش توخالی یا توپر گفته میشود كه یک یا چند گیره را برای دست یا پاها فراهم كرده و در طو مدت حداقل یک مرحله به سطح دیواره
متصل شده است.
سرپرست تیم مسئو رسمی ارشد تیم است كه توسط یک فدراسیون عضو برای هر رویداد تقویمی منصوب شده و مسئولیت هدایت تمهام مسهئولین
رسمی تیم و مسابقهدهندگان آن تیم را بر عهده دارد .اگر یک رویداد تقویمی شامل مسابقاتی در بیش از یک گرایش باشد IFSC ،میتوانهد اجهازه دههد
برای هر گرایش یک سرپرست تیم معرفی گردد.
عضو تیم به هریک از مسئولین رسمی تیم و مسابقهدهندهها اطال میگردد.
مسئولین رسمی تیم به افراد منصوب شده از سوی یک فدراسیون عضو گفته میشوند تا در مقام سرپرست تیم ،مربهی ،تمریندهنهده ،اعضهای ته یم
پزشکی یا پیراپزشکی در هر رویداد تقویمی فعالیت نمایند.
حادثه فنی به هر رخداد یا پیشآمدی اطال میشود كه در نتیجهی عمل(اعما ) خود مسابقهدهنده نبوده و باعث زیان و یا سود غیرمنصفانهای بهرای
او میشود.
گیرهی  TOPمطابق آنچه در بخش  -2-۸این قوانین ذكر شده تعریف میشود.
 Topoبه نقشهی نمادین از یک مسیر گفته میشود ،كه برای هر گیرهی دست روی مسیر مقدار امتیاز را نمایش میدهد.
منطقهی ترانزیت منطقه (مناطق) مشخص تعبیه شده در فضای مسابقه است كه به مسابقهدهندگان اجازهی آماده شدن برای (یها اسهتراحت بعهد از)
تالشهایشان روی یک مسیر بلدر را می دهد.
استفاده کردن در داوری و امتیازدهی به حالتی اطال میشود كه مسابقهدهنده هم بها اسهتفاده از بخشهایی سهازه در مركهز ثقهل یها لگهن حركهت
پیشروندهای ایجاد كند؛ و هم یک یا هردو دست را به سوی:
أ)

گیرهی دست بعدی در خط سیر مسیر؛ یا

ب) هر گیره دست دیگری كه در راستای خط سیر مسیر با موفقیت توسط مسابقهدهندهی دیگری از همان گیهرهی دسهت مزبهور مههار
شده باشد ،حركت دهد؛
عبارتهای “استفاده شده” و “استفاده” در متن قانون به این معنی استفاده خواهند شد.
اعتراض معتبر مطابق آنچه در بخش  -۵-6این قوانین ذكر شده تعریف میشود.
نشانهی نتایج معتبر یا  VRMبه معنای یک نتیجهی دارای امتیاز است؛
منطقهی گرم کردن به هر بخش از فضای مسابقه كه به منظور آماده سازی ورزشی طراحی و تجهیز شده است گفته میشود.
رتبه جهانی به باالترین ردهی مجموعه مسابقات مجوز داده شده توسط  IFSCدر هریک از گرایشهای  Lead ،Boulderو سرعت گفته میشود كه
مسابقهدهندههایی با سن  16سا یا بیشتر در سا برگزاری مجموعه مسابقات مربوطه میتوانند در آن شركت نمایند.
نوجوانان  Aبه ردهی سنی از مسابقهدهندگان گفته میشود كه در سا برگزاری رویداد تقویمی مرتبط  16یا  1۷سا داشته یا خواهند داشت.
نوجوانان  Bبه ردهی سنی از مسابقهدهندگان گفته میشود كه در سا برگزاری رویداد تقویمی مرتبط  14یا  1۵سا داشته یا خواهند داشت.
 Z-Clipبه وضعیتی اطال میشود كه در آن طناب صعود به دو نقطهی حمایتی خارج از ترتیب متصل شده باشد.
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 -1راساطیو بینالمللی صعودهای وسزشی ()IFSC
مقدمه
فدراسیون بینالمللی صعودهای ورزشی ( )IFSCفدراسیونی بینالمللی است كه مسئولیت تمام جنبههای مسابقات بینالمللی این ورزش را بر عهده
دارد و بر تمامی جنبههای این ورزش اختیار تام دارد.
 IFSCرا كمیته بینالمللی المپیک ( )IOCبه رسمیت شناخته و عضو انجمن فدراسیونهای ورزشهای به رسمیت شناختهشهده كمیتهه بینالملله ی
المپیک ( ،)ARISFمجمع عمهومی فدراسه یونهای ورزشههای بینالملله ی ( ،)GAISFمجمهع فدراسهیونهای بینالمللهی المپیهک تابسهتانی
( ،)ASOIFكمیتهی بینالمللی پارالمپیهک ( ،)IPCفدراسهیون بینالمللهی ورزش ه ای دانشهگاهی ( )FISUو همچنه ین فدراسه یون بینالملله ی
بازیهای جهانی ( )IWGAاست.
 IFSCاختیاردار تمامی مسابقات بینالمللی این رشته است ،و به این دلیل ،مسئو رسیدگی به امور ذیل است:
نظارت و بازبینی تمامی جوانب فنی و دیگر این رشته ورزشی؛
دریافت برگههای درخواست از فدراسیونهای عضو ،برای میزبانی مسابقات بینالمللی؛
تصویب آن دسته از درخواستهایی كه هم به نفع این رشته ورزشی باشند و هم با آییننامهها و مقررات  IFSCمربوط بهه چنهین مسهابقاتی
مطابقت داشته باشند.

أ)
ب)
ج)

رویدادهای تقویمی در هرزمانی كه سازماندهی میشوند ،باید دقیقاً مطابق با این مقررات و تمامی آییننامههای دیگهر منتشرشهده توسهط IFSC

اجرا شوند ،اگر یک رویداد تقویمی توسط یک مجمع قارهای  IFSCتصویب شده باشد ،هرگونه قهوانین تکمیلهی منتشهر شهده توسهط مجمهع
قارهای نیز از جمله آییننامههای دیگر الزماالجرا است.
ساختار تشکیالتی  IFSCبهتفصیل در آییننامهها و اساسنامههای مربوطه شرح دادهشدهاند.

وظایف اجرایی
برای موضوعات مربوط به میزبانی مسابقات بینالمللی صعودهای ورزشی ،وظایف  IFSCبهقرار زیر است:
دریافت تمامی درخواستهای میزبانی هرگونه رویدادهای تقویمی؛
رسیدگی بهتمامی پرسشها اعم از پرسشهای عمومی و یا موضوعاتی مرتبط با مسابقات مصوب؛
انتشار تمامی اطالعات مربوط به هرگونه رویدادهای تقویمی؛
بهصورت ویژه ،ارسا تمامی اطالعات و برگههای ثبتنام به فدراسیونهای عضوی كه در آن رویداد تقویمی شركت خواهند كهرد .تمهامی
اعضای تیم باید در مهلت زمانی تعیینشده توسط فدراسیون مربوطهشان ثبتنام شوند.
انتشار قوانین ،آییننامهها و دیگر اطالعیههای  .IFSCبه همراه این اسناد ،ممکن اسهت ،اصهالحیههایی نیه ز منتشهر شهود كه ه بایهد حتمهاً
خواندهشده و محتوای آنها بر متن اصلی مقدم شمرده شود .تاریخ اعما هر اصالحیه نیز باید ضمیمه آن باشد.
انتشار رسمی نتایج تمامی مسابقات ،ردهبندیهای جام جهانی ،ردهبندیهای جهانی ،ردهبندیهای تیمهای ملی ،ردهبنهدیههای مجموعهه
مسابقات قهرمانی جوانان قاره و دیگر اطالعات رسمی؛
انتصاب تمام مسئولین رسمی  IFSCبرای هر رویداد تقویمی.

مسابقات
فقط اعضای  ،IFSCیا سازمانهایی را كه  IFSCبهطور خا
دهند.

به رسمیت شناخته است ،مجازند تا برای رویهدادهای تقهویمی درخواسهت میزبهانی

فقط اعضای  IFSCمیتوانند مسابقهدهندگان خود را در رویدادهای تقویمی شركت دهند.
ازجمله رویدادهای تقویمی كه نیازمند تصویب ویژه  IFSCاست بهقرار زیر میباشد:
أ)
ب)
ج)

مجموعه مسابقات جام جهانی؛
مسابقه(های) قهرمانی جهان و هر قاره؛
مسابقه(های) قهرمانی جهان و قارهای جوانان؛
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مسئوالن رسمی مسابقات
 IFSCمقامات و مسئوالن ذیل را در هر رویداد تقویمی بهطور رسمی منصوب مینماید:
نماینده فنی

أ)

نماینده فنی در جریان برگزاری رویداد تقویمی بهتمامی موضوعات تشکیالتی مرتبط با  IFSCرسیدگی مینماید .نماینده فنی این اختیار را دارد
كه از مطابقت خدمات ،لوازم و امکاناتی كه میزبان فراهم نموده (از قبیل ثبتنام اعضای تیمها ،امکانهات الزم بهرای ثبهت نتهایج و امتیه ازات،
پزشک ،امکانات مطبوعاتی و دیگر امکانات) با  Organiser Handbookرویداد و یا هرگونه موارد به خصو كه میان میزبان رویهداد و  IFSCبهه
توافق رسیده است اطمینان حاصل نماید .نماینده فنی حق حضور در تمامی جلساتی كه توسط میزبان رویداد تشکیل میشود را دارد .در هنگام
غیبت رئیس هیئت داوری و پیش از ورود او به محل رویداد ،نماینده فنی ،از طرف رئیس هیئت داوری وظیفه سهازماندهی رویهداد در محهل
مسابقه را بر عهده دارد .در شرایط استثنایی ،نماینده فنی اختیار دارد كه درباره موارد اضطراری تصمیمگیری نمایهد .بهرای مثها تغییهر قالهب
برگزاری مسابقه .كه این اقدامات را  IFSCبهصورت جداگانه ،مشخص كرده است .نماینده فنی باید گزارشی تفصیلی از رویداد تقویمی مهرتبط
را به  IFSCارائه دهد.
در رویدادهای تقویمی كه نماینده فنی برای آن منصوب نشده باشد و یا در غیاب نماینده فنی ،رئیس هیئت داوری وظایف نماینده فنهی را بهر
عهده خواهد گرفت.
ب) رئیس هیئت داوری
رئیس هیئت داوری ،مسئولیت كامل فضای مسابقه 1را بر عهده دارد .این مسئولیت ،محدوده فعالیت خبرنگاران و سایر مسئوالنی را كه میزبان
رویداد معرفی مینماید نیز شامل میشود .رئیس هیئت داوری ،مسئولیت همهجانبه تمام جنبههای یک مسابقه را بر عهده دارد .رئهیس هیئهت
داوری ،سرپرستی تمامی جلساتی را كه با مسئولین رسمی  IFSCو مسئوالن برگزاری و همچنین تمامی جلسات فنی كه بها میزبهان رویهداد و
اعضای تیمها تشکیل میشود را نیز بر عهده دارد .اگرچه رئیس هیئت داوری معموالً نقش قضاوتی را در مسابقات بر عهده ندارد ،اما میتواند
در هر زمانی كه الزم دانست ،یکی از وظایف داوری را كه معموالً داور  IFSCیا دیگر داوران بر عهده دارند ،انتخاب نموده و انجام دهد.
رئیس هیئت داوری ،مسئو توجیه داوران ملی آن مسابقه ،در بهكارگیری قوانین  IFSCپیش از آغاز مسابقه است .رئهیس هیئهت داوری ملهزم
است گزارشی تفصیلی درباره رویداد تقویمی مرتبط و هر یک از داوران كارورز حاضر در مسابقه كه مراحل پایانی دوره آموزشهای داوری خود
را میگذرانند ،به  IFSCارائه دهد.
ج)

داور IFSC

داور  IFSCداوری بینالمللی است كه وی را  IFSCبرای كمک به رئیس هیئت داوری در تمام زمینههای داوری یک مسابقه ،منصوب مینماید.
داوران  IFSCاضافه نیز میتوانند در یک مسابقه به كار گرفته شوند IFSC .همچنین ممکن است داوران كارورزی كه در حا گذراندن مراحهل
پایانی دور آموزش عملی خود هستند را برای كمک به داور  IFSCدر انجام وظهایف داوریاش ،منصهوب نمایهد .داور  ،IFSCمسهئو اعهالن و
انتشار عمومی فهرستهایِ شروع و نتایج ،اعتراضات و هرگونه تغییر مهمی در برنامه مسابقه است.
داوران ملی كه توسط میزبان رویداد یا فدراسیون عضو میزبان منصوب شدهاند ،داور  IFSCرا در انجام وظایف داوریاش همراههی مینماینهد.
وظیفه اصلی داوران ملی ،قضاوت درباره عملکرد مسابقهدهندگان بر روی مسیر یا Boulderها است .داوران ملی باید دارای مدرد بینالمللی یا
ملی باشند .آنها باید اطالعات كاملی از قوانین فنی و مقررات حاكم بر مسابقات داشته و به وظایفشان آگاه باشند .ایشان مسهتقیماً زیه ر نظهر
داور  IFSCانجاموظیفه مینمایند .اگر رئیس هیئت داوری در قضاوت نقش داشته باشد؛ داور  IFSCبه همراه نماینده فنی میتواننددد اعضددای
هیئت رسیدگی به اعتراضات باشند.

د) سرطراح
سرطراح با همفکری اعضای تیم طراحی كه آنها را میزبان رویداد تعیین كرده است ،درباره تمامی امور مربوط به طراحی و نگههداری مسهیر،
شامل طراحی هر مسیر یا  ،Boulderنصب گیرهها ،نقاط حمایتی 2و دیگر تجهیزات موردنیهاز ،مطهابق بها مقهررات IFSC؛ تعمیهر و پادسهازی
مسیرها و Boulderها و طراحی ،نصب و نگهداری هرگونه منطقه گرم كردن مسابقهدهندگان ،انجاموظیفه مینماید .سرطراح ،مسهئو كنتهر
استانداردهای فنی و ایمنی هر یک از مسیرها یا Boulderها است ،به رئیس هیئت داوری در مسائل فنی مربهوط بهه فضهای مسهابقه مشهاوره
میدهد ،به تهیه نقشه مسیرهای صعود  Leadكمک كرده ،و محل قرارگیری دوربینهای ویدئویی را به داوران توصیه میكند .سهرطراح ملهزم

1 Competition Area
2 Protection points
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است گزارشی درباره مسابقات و هر یک از طراحان  IFSCیا دیگر طراحان منصوب شده برای مسابقات كه نقشهی در رویهداد تقهویمی مهرتبط
دارند را به  IFSCارائه نماید.
ه)

طراح IFSC

طراح  IFSCیک طراح بینالمللی است كه از سوی  IFSCبرای كمک به سرطراح در تمامی جنبههای طراحی یک مسابقه منصوب شده اسهت.
طراحان  IFSCدیگری نیز میتوانند به این منظور منصوب شوند IFSC .میتواند طراحان دیگهری كهه در حها گذرانهدن دورهی آموزشهی یها
كارورزی هستند را نیز منصوب نماید.
طراحان ملی منصوب شده از سوی میزبان رویداد یا فدراسیون عضو میزبان ،طراح  IFSCرا در انجام وظیفهی طراحی خود همراهی مینماینهد.
طراحان ملی باید دارای مدرد بینالمللی یا ملی باشند.
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 -2راساطیو های عضو
مقدمه
 IFSCبه استقال داخلی فدراسیونهای عضو در زمینه فعالیتهای ملیشان كامالً احترام میگذارد.

مسئولیتهای فدراسیونهای عضو
مسئولیتهای زیر از وظایف فدراسیونهای عضو ،تمامی میزبانان رویدادها و وابستگان آنها در هر رویداد تقهویمی اسهت ،خهواه ایه ن وابسهتگان
مستقیماً با  IFSCهمکاری داشته باشند یا اینكه با فدراسیون ملی یا میزبان مسابقات در برگزاری مسابقه همکاری نمایند:
أ)
ب)
ج)

پذیرش بیقیدوشرط این نکته كه ترویج ،گسترش و اجرای ورزش در مسابقات بینالمللی صعودهای ورزشی تحت نظهارت انحصهاری IFSC

است.
اطمینان از اینكه ،قرارداد مالی یا توافق دیگری كه ممکن است با منافع  IFSCدر تضاد باشد با هیچ سازمانی (مانند تلویزیون ،حامیان مهالی
مسابقات و غیره) بدون دریافت موافقت اولیه كتبی  IFSCمنعقد نگردد.
در اتخاذ تصمیماتی كه ممکن است با بهترین منافع ورزشی در تضاد باشد ،در همه حا پیرو نظرات و مقررات  IFSCباشد.
موارد ذیل از مسئولیتهای فدراسیونهای عضو  IFSCاست:

أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)

مدیریت ،ترویج و توسعه فعاالنه این ورزش در كشور متبوع خود و حمایت مقتدرانه از اصو منشور المپیک ،مجموعه قوانین پزشکی كمیتهه
بینالمللی المپیک و قوانین و مقررات حاكم بر مسابقات بینالمللی صعودهای ورزشی كه از طرف  IFSCتنظیمشده است.
درد ،اطاعت و حمایت از قوانین و مقررات این ورزش و ترویج آن ،و اطمینان از اینكه تمامی اعضای تیم تحت پوشهش فدراسهیون عضهو
اصو پسندیده و ممتاز ورزش جوانمردانه را رعایت میكنند.
كوشش مستمر و فعاالنه علیه استفاده تمام اعضای تیمِ تحت پوشش فدراسیون عضو از مواد مخدر و یا هر ماده ممنوعهه؛ پیه روی از تمهامی
قوانین و راهكارها بهمنظور ضمانت در اجرای آزمایشهای خارج از جریان مسابقه و در هر زمانی كه از آنها خواسته میشود.
جلوگیری از هر شیوه یا تمرینی كه امکان بروز خطری را برای سالمتی مسابقهدهندگان و یا پیشرفت جسمانی آنها در كشورشان به وجهود
آورد.
تعهد به این نکته كه مجموعه عوامل ورزشی كشورشان ،در مقابل هرگونه دستكاری و فریب در قوانین و مقررات كه ه منجهر بهه سهود یه ا
منفعتی برای تمام اعضای تیم تحت پوشش فدراسیون عضو شود ،مقاومت نموده و از آن جلوگیری به عمل آورند.
اطمینان از اینكه تمام اعضای تیم تحت پوشش فدراسیون عضو ،در همه حا با احترام كامل و مقتضی با تمامی مسهابقهدهندگان ،مقامهات
رسمی و دیگر عوامل مرتبط با فعالیتهای ورزشی ،رفتار نموده و این احترام را در طو زمان برگزاری مسابقه یا در طو فعالیتهای خارج از
مسابقه حفظ نمایند.
این از مسئولیتهای تمامی اعضای تیم شركتكننده در هر مسابقه است كه از تمامی جزئیات مربوط به مسابقات اطالع كامل پیدا كنند.

شایستگی ورود تیم ها به مسابقات
هر فدراسیون عضو  IFSCدر صورت رعایت شرایط ذیل میتواند یک تیم از مسابقهدهندگان مرد و زن را به مسابقه اعزام نماید:
أ)
ب)
ج)
د)

آنها باید مطیع قوانین حاكم بر انتخاب و ثبتنام اعضای تیم باشند.
آنها نباید در قوانین حاكم بر تعهدات مالیشان نسبت به  IFSCكوتاهی نمایند.
آنها نباید در برابر هرگونه تصمیمگیری ،یا اقدام بعدی كه بر اساس آییننامههایِ انضباطی  IFSCگرفتهشده است ،كوتاهی نمایند.
تمامی مسابقهدهندگان ثبتنامشده ،به همراه خود پروانه بینالمللی داشته باشند و یا  IFSCدرخواست صهدور چنهین مجهوزی را بهرای آنهان
دریافت كرده باشد.
اگر كشوری بیش از یک فدراسیون عضو  IFSCداشته باشد ،فدراسیونهای مربوطه تنها میتوانند یک تیم ملی متشکل از مردان و زنان را مطابق
با سهمیه مجاز برای آن كشور به مسابقات اعزام نمایند.
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ثبتنام مسابقهدهندگان
هر یک از فدراسیونهای عضو ،موظف هستند تا مهلت ثبتنام اعضای تیم را كه در بخش  ۳این قوانین مشخص شده اسهت  ،مهورد توجهه قهرار
دهد.
هزینه ثبتنام قابل پرداخت توسط هر فدراسیون عضو در رابطه با تمامی اعضای تیم تحت پوشش فدراسیون عضو در هرگونه رویداد تقهویمی ،بها
توجه به تعداد اعضای تیم ثبتنام شده در تاریخ ثبتنام مربوطه محاسبه خواهد شد ،به این منظور باید موارد زیر را در نظر داشت:
أ)

اگر در بخش  ۳از این قوانین ،یک بازهی زمانی پس از تاریخ ثبتنام در نظر گرفته شده باشد كه در آن بازه امکان اصهالح ثبتنهام وجهود
دارد؛ و

ب) فدراسیون عضو در طو این بازهی زمانی با ارسا یک اطالعیهی مکتوب به  ،IFSCثبتنام عضوی از تیم را لغو كند،
آنگاه در رابطه با لغو ثبتنام صورت گرفته ،هزینهی ثبتنام با كسر  ۵0درصد قابل بازگرداندن خواهد بود.
هنگام ثبتنام اعضای تیم به منظور شركت در مسابقات جام جهانی ،قهرمانی جهان یا قهرمانی جهان جوانهان ،فدراسهیون عضهو بایهد اطالعهات
تماس (مانند اطالعات اقامت ،برنامهی زمانبندی شدهی رسیدن و خروج) برای همهی اعضای تیم را ارائه دهد.

پروانههای بینالمللی
هر فدراسیون عضو باید اطمینان حاصل نماید هر یک از اعضای تیم تحت پوشش فدراسیون عضو در هرگونه رویهداد تقهویمی دارای پروانههی
بینالمللی باشند ،یا مطمئن شود كه  ،IFSCدرخواست صدور چنین پروانهای را دریافت كرده اسهت .تنهها فدراسه یونهای عضهو مجازنهد فهرم
درخواست خود را برای صدور یا تجدید پروانه بینالمللی  ،IFSCارائه نمایند.
هر فدراسیون بهمنظور دریافت پروانه بینالمللی برای هر یک از مسابقهدهندگان و مسئولین رسمی تیم خود ،باید موارد ذیل را ارائه نماید:
فرم تکمیل تقاضانامه رسمی؛
پرداخت هزینهای كه  IFSCبرای صدور پروانه جدید تعیین نموده و دریافت صورتحساب مربوط؛

أ)
ب)

هر پروانه تنها برای یک سا تقویمی میالدی؛ یعنی از او ژانویه ( 11دی یهک سها ِ خورشهیدی) تها سه ی یکه م دسهامبر ( 10دی سها بعهد
خورشیدی) اعتبار دارد .هر فدراسیون عضو میتواند با تکمیل فرم تقاضای رسمی و ارسا آن به  ،IFSCاز طرف اعضای تیم خهود ،اقهدام بهه
تجدید اعتبار ساالنه پروانه نماید.
مسابقهدهندگان باید عضو فدراسیون عضو كشوری باشند كه گذرنامهی آن را دارند .مسابقهدهندگان دارای دو ملیت می تواننهد تنهها نماینهدهی
یک فدراسیون عضو در سا موردنظر باشند و انتخاب فدراسیون تحت پوشش نباید دیرتر از زمانهای زیر صورت پذیرد:
أ)
ب)

او مارچ ( 11اسفند سا خورشیدی)؛ یا
تاریخ ثبتنام اولین رویداد تقویمی سا

هركدام ابتدا رخ دهد .مسابقهدهندگان نمیتوانند فدراسیون عضو را بیش از یک بار در هر چهار( )4سا تغییر دهند و هر تغییری میبایست با توافهق ه ر
یک از فدراسیونهای عضو مرتبط صورت پذیرد.
مسئولین تیم:
أ)

باید عضو و مورد تأیید فدراسیون عضو كشوری باشند كه برای آن كشور انتخاب گردیدهاند؛

ب)

میتوانند ،با توافق فدراسیونهای عضو مرتبط ،نمایندهی بیش از یک فدراسیون عضو باشند؛ و

ج)

باید تمامی منصوبات را پیش از نخستین رویداد تقویمی سا به  IFSCاضهار نمایند.

ورزشکاری كه به عنوان مسئو رسمی تیم نیز ثبتنام می گردد نسبت به برخوردهای انضباطی و هرگونه تجمیع جرایم به عنوان یهک فهرد در
نظر گرفته میشود.
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هزینهها
تمامی هزینهها (از قبیل حق عضویت ،هزینههای ورودی ،هزینه پروانهها ،هزینه رسیدگی به اعتراضات و غیره) ،جریمههای مادی (برای مثددا

به موجب نقض این قوانین و/یا بندهای  Organisers Handbookمتحمل میگردد) و سایر مخارج به تنهایی بر عههده فدراسه یون عضهو
است.
هر فدراسیون عضو موظف است تمام مبلغ صورتحساب  IFSCرا پیش از اتمام سررسید آن پرداخت نماید .در صورت كوتاهی در انجام این كار،
قانون  -2-1۹اعما خواهد شد.
هزینه رسیدگی به اعتراض توسط  IFSCمستقیما به فدراسیون عضو فاكتور شده و باید پیش از تاریخ مشخص شده در فاكتور به  IFSCپرداخت
گردد .در صورت عدم انجام این امر مطابق روند ذكر شده در بند  -2-1۹برخورد صورت میپذیرد.
فدراسیونهای عضوی كه از مقررات مربوط به پرداخت هزینههای  IFSCكوتاهی نمایند ،عضویت آنها ،طبق قوانین و آیهیننامه ه ه ایِ جهاری
معلق و نهایتاً ،لغو خواهد شد.
میزان هزینههای قابل پرداخت را  ،IFSCبهطور ساالنه تعیین و منتشر مینماید.
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 -3قوانین عمومی
گرایشها
مسابقات صعودهای ورزشی بینالمللی تحت پوشش این قوانین شامل گرایش1های زیر هستند:
أ)

 : Leadدر این گرایش مسابقهدهندگان براساس میزان پیشرفتشان روی یک یا دو مسیر ردهبندی میشوند.

ب)

 : Boulderدر این گرایش مسابقهدهندگان براساس تعداد Boulderهای صعود كرده ردهبندی میشوند.

ج)

سرعت :در این گرایش مسابقهدهندگان براساس زمان موردنیاز برای صعود یک مسیر استاندارد ردهبندی میشوند.

د)

ترکیبی :در این گرایش مسابقهدهندگان براساس عملکردشان در  ،Leadسرعت و  boulderباهم ردهبندی میشوند.

ایمنی
میزبان رویداد ،مسئو حفظ ایمنی در فضای مسابقه ،بخش عمومی محل برگزاری و تمامی فعالیتهای مرتبط با اجرای هر مسابقه است.
هر مسابقهدهنده باید به این موضوع توجه داشته باشد كه بهتنهایی و بهطور كامل مسئو تجهیزات و پوشاكی است كه در هنگام رقابهت و یها در
طو هر مسابقه استفاده میكند.
رئیس هیئت داوری ،با مشورت سرطراح ،اختیار تصمیمگیری درباره هر موضوعی كه با ایمنی فضای مسابقه در ارتباط باشه د را خواههد داشهت ،از
جمله آن میتوان اجازه شروع و یا ادامه هر بخش از مسابقه را نام برد .هر یک از مسئوالن و یا اشخاصی كه بنا به نظر رئیس هیئت داوری در
ایمنی مسابقه خللی ایجاد كرده باشند ،یا احتما بروز تخلف از سوی آنها برود ،باید سریعاً از وظایفشان بركنهار یه ا از فضهای مسهابقه اخهراج
شوند.

تجهیزات
تمامی تجهیزاتی كه در رویداد استفاده میشوند ،باید با استاندارد مربوطه  ENیا یا معاد بینالمللی قابلمقایسهه (“اسهتانداردهای قابهل كهاربرد”)
مطابقت داشته باشد مگر آنکه توسط  IFSCیا ،در شرایط استثنایی توسط رئیس هیئت داوری مشخصشده باشد .استانداردهای قابل كاربرد بر
اساس تاریخ صدور این قوانین عبارتند از:
وسیله

استاندارد قابل كاربرد

ابزار حمایت (قفلشونده)

(پیشنویس)EN15151-1

ابزار حمایت (غیر قفلشونده)

(پیشنویس)EN15151-2

Harness

)EN12277 (Type C

گیرههای صعود

EN12572-3

طناب صعود

EN892

سازههای صعود

EN12572-1, EN12572-2

Karabinerها (پیچ)

)EN12275 (Type H

Karabinerها (خود قفلشونده)

)EN12275 (Type H

 Quickdrawنوار تسمه

EN566

1 Discipline
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)EN12275 (Type B, Type D
)EN12275 (Type Q

کادر پزشکی
رئیس هیئت داوری باید اطمینان حاصل كند كه یک پزشک (“پزشک مسابقه” ) برای رسیدگی به هر حادثه یا صدمهای كه برای مسابقهدهنده یا
مسئوالن تیمها رخ می دهد ،آماده است .پزشک مسابقه باید از زمان باز شدن منطقه قرنطینه یا دیواره گرم كهردن تها پایهان تهالش آخهرین
مسابقهدهنده در هر مرحله از مسابقه حاضر باشد.
اگر رئیس هیئت داوری اعتقاد داشته باشد كه مسابقهدهندهای به هر دلیلی همچون آسیبدیدگی یا بیماری قادر به مسابقهدادن نیست ،آنگاه:
أ)

رئیس هیئت داوری اختیار دارد از پزشک مسابقه معاینهی مسابقهدهندهای را درخواست نماید  .در این حالت پزشک مسابقه آزمایش جسمانی
زیر را انجام خواهد داد:
 )1اندامهای تحتانی :مسابقهدهنده باید بتواند  ۵پرش متوالی بر روی هر پایش انجام دهد.
 )2اندامهای فوقانی :مسابقهدهنده باید بتواند  ۵بار و با استفاده از هر دو دستش و بهطور متوالی ،شنا برود.

 )۳خونریزی :مسابقهدهنده باید بتواند خونریزی را متوقف سازد ،بهگونهای كه از خهونی نشهدن گیهرههها اطمینهان حاصهل شهود .یهک
دستما كاغذی سفید بر روی زخم (پس از قرار دادن چسب بر روی آن) گذاشته میشود ،هیچ اثر از خون نباید بر روی دستما مشاهده
شود.
ب) با توجه به نتیجه آزمایشهای فو اگر پزشک مسابقه اعتقاد داشته باشد وضعیت مسابقهدهنده برای مسهابقه مناسهب نیسهت ،آنگهاه رئهیس
هیئت داوری باید مسابقهدهنده را از انجام مسابقه منع نماید .در نوبت بعد ،اگر مدركی مبنی بر بهبود مسهابقهدهنده مهوردنظر وجهود داشهته
باشد ،وی میتواند درخواست معاینه پزشکی را مجدداً مطرح نماید .پساز انجام مجدد آزمایشهای فهو  ،درصهورتیكه پزشه ک مسهابقات
وضعیت مسابقهدهنده را برای ادامه رقابت مناسب تشخیص دهد ،رئیس هیئت داوری باید اجازهی انجام مسابقه را به مسابقهدهنده بدهد.
تحت هیچ شرایطی نباید به تقاضاهای خا
شود.

مسابقهدهندگان ،از قبیل پایین آمدن از باالی  Boulderبه زمین بها اسهتفاده از نردبهان ،رسهیدگی

فضای مسابقه
فضای مسابقه از مناطق آزاد برای عموم بهطور مشخص تفکیک می شوند.
بالاستفاده.
هیچیک از مسابقهدهندگان یا مسئولین رسمی تیمها اجازه به همراه داشتن یا استفاده از هیچگونه تجهیزات ارتبهاطی الکترونیکه ی را در فضهای
مسابقه ندارند ،مگر اینكه رئیس هیئت داوری این تجهیزات را مجاز اعالم كند.

دسترسی به فضای مسابقه
تنها افراد مشخصشده در زیر مجاز به ورود به فضای مسابقه هستند:
أ)

مسئولین رسمی IFSC

ب)

مسئولین رسمی میزبان

ج)

مسابقهدهندگانی كه واجد شرایط شركت در مرحله جاری مسابقه باشند (با هدایت رئیس هیئت داوری یا به نیابت از او).

د)

مسئولین مجاز تیمها (فقط در منطقه قرنطینه گرمكردن)

ه)

اشخا دیگری كه به طور مشخص از رئیس هیئت داوری كسب اجازه كرده باشند .این افراد در مدت حضورشان در فضهای مسهابقه بایهد
توسط یک مسئو تأییدشده همراهی و نظارت شوند تا از رعایت موارد حفاظتی فضای مسابقه اطمینان حاصل شود و از هرگونه مزاحمت یا
دخالت غیرضروری به هر مسابقهدهندهای ممانعت شود.
حضور حیوانات در فضای مسابقه مجاز نیست .رئیس هیئت داوری میتواند برای این مورد استثنا قائل شود.

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

قوانین  - 2020نسخه 1.۳

1۵

پوشاک و تجهیزات
تمامی تجهیزاتی كه توسط مسابقهدهندگان مورد استفاده قرار میگیرند باید با استانداردهای قابهل كهاربرد مهرتبط مطابقهت داشهته باشهند .ههر
مسابقهدهنده:
باید در طو تالشهایش كفش سنگنوردی و (در مسابقهی مرتبط)  Harnessبه تن داشته باشد؛

أ)
ب)

میتواند از كیسهی پودر و پودر جامد یا مایع سنگنوردی تجاری موجود برای دستهایش استفاده كند .هیچ عامل بهبود عملکرد دیگهری
نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد( ،مثال رزین كلوفن)؛

ج)

میتواند از  Helmetاستفاده كند.

مسابقهدهندگان در زمان صعود نباید هیچ وسیلهی صوتی به همراه داشته باشند.
شماره الفبایی تهیه شده توسط میزبان مسابقات باید بهطور كامالً مشخص ،پشت لباس مسابقهدهنده نصب شهود .ابعدداد شددماره نبایددد اا ابعدداد

مشخص شده در  Organisers Handbookرویداد بزرگتر باشد .میزبان رویداد میتواند شمارههای اضافهای نیز تهیه نمایهد كهه بهر روی
پاچهی شلوار مسابقهدهنده نصب شوند.

پوشاک تیمی
اعضای تیمهای نمایندهی فدراسیون عضوشان در مراسمهای رسمی و جلسات (شامل مصاحبهها ،و نشستهای مطبوعاتی كه توسط  IFSCیها
میزبان رویداد تدارد دیده می شوند) باید لباس یکسان رسمی مشخص تیمی به تن داشته باشند ،مگر پوششی غیر از آن به موافقت نمایندهی
فنی رسیده باشد ،این پوشش رسمی شامل یک پیراهن آستینبلند با مشخصات زیر است:
دارای نام كامل و یا كد رسمی سه حرفی  IOCآن كشور باشد؛ و

أ)
ب)

(اختیاری) دارای لوگوی فدراسیون عضو باشد؛ و

ج)

(اختیاری) دارای نمایشی از پرچم ملی خود باشد.
مسابقهدهندگانی كه نماینده فدراسیون عضوشان هستند باید در هنگام صعود لباس یکسان تیمی مشخص به تن داشته باشند:
كه باید شامل یک پوشاد باالتنه یکسان شامل پیراهن (كه میتواند آستینبلند یا كوتاه باشهد) در رنگههای ملهی ورزشهی یها در طهرح و
رنگهای مشخص شبیه باشد .این پیراهنها همچنین باید:

أ)

 )1دارای لوگوی فدراسیون عضو بوده؛ و
 )2دارای نمایش پرچم ملی باشند؛ و
 )۳در پشت پیراهن با یک رنگ قابل تشخیص نام كامل یا كد سهحرفی رسمی  IOCكشور نوشته شده باشد.
طرح لباس تیمی هر كشور میتواند برای مسابقهدهندگان مرد و زن متفاوت باشد .با آغاز فصل 2020رنگ لباس تیمی هر كشور باید بهرای
مسابقهدهندگان مرد و زن یکسان باشد.

ب)

تبلیغات
تمامی تجهیزات و لباسها باید با قوانین تبلیغاتی ذیل مطابقت داشته باشند:
أ)
ب)

پوشش سر :نشان تولیدكننده و یا حامی مالی مجموعا  1۸سانتیمتر مربع؛
پوشاد باالتنه پایینتنه تیمی :نشانِ تبلیغاتی حامی(های) مالی كه درمجموع نباید بزرگتر از  ۳00سانتیمتر مربع باشد .لوگوی گرافیکهی
یا تمثیلی سازنده (كه شامل نام یا هیچگونه عبارتی نباشد) میتواند بهصورت یک طرح تزیینی در قالب تکی یا یک نوار تکراری كه بیشتر
از  ۵سانتیمتر عرض نداشته باشد ،استفاده شود .این طرحها میتوانند در یکی از وضعیتهای زیر نمایش داده شوند ،بها ایهن توضهیح كهه
چنین نمایشی سیمای لباس را تحتالشعاع خود قرار ندهد:
 )1در میانه پایینی آستین
 )2در درز بیرونی آستین
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 )۳در پایین درز بیرونی لباس
ج)

كیسه پودر :نام و یا نشانِ تولیدكننده و نشانِ (هایِ) تبلیغاتی حامی مالی ه درمجموع نباید بزرگتر از  100سانتیمتر مربع باشد.

د)

كفش و جوراب :فقط نام و یا نشانِ تولیدكننده؛

ه)

نامها و عالئم تبلیغاتی كه مستقیماً بر روی بدن مسابقهدهنده قرار میگیرد ،مثل خا كوبی ،شامل محدودههایِ تعیینشده در بهاال ،بهرای
آن بخش از بدن خواهد بود.

نگهداری دیواره
سرطراح موظف است یک تیم كارآزموده را در طو برگزاری هر یک از مراحل مسابقه معین كند تا در صورت دستور داور  ،IFSCبا روشی ایمن
و مؤثر ،هرگونه مرمت الزم بر روی دیواره را انجام دهند .آییننامههایِ ایمنی و حفاظتی باید دقیقاً رعایت شوند.
با دستور داور  ،IFSCسرطراح موظف است بهسرعت هرگونه كار مرمتی دیواره را ترتیب دهد .با اتمام این كار ،سرطراح دیواره را برای جلوگیری
از هرگونه كمک و یا ضرر به مسابقهدهندگان بعدی بررسی كرده و نتیجه را به رئیس هیئت داوری اعالم میكند .ایهن رئهیس هیئهت داوری
است كه برای ادامه یا توقف و شروع مجدد آن مرحله از مسابقه ،تصمیم نهایی را خواهد گرفت ،و هیچ اعتراضهی بهه ایه ن تصهمیم پذیرفتهه
نخواهد شد.

ردهبندیها و رکوردها
 IFSCردهبندیهای زیر را منتشر میكند:
أ)
ب)
ج)

ردهبندی جام جهانی برای هر سا و هر دسته ،كه مطابق با بخش مرتبط از این قوانین محاسبه میشود.
رتبه جهانی پیوسته به روزرسانی شونده برای هریک از گرایشهای  Lead ،Boulderو سرعت ،كه باید به صهورت جمهع وزندار امتیهاز
رتبههای داده شده به مسابقهدهندگان در هریک از رویدادهای انتخابی ،در مدت دورهی  12ماهه ماقبل ،محاسبه شود؛ و
ركوردهای جهانی برای گرایش سرعت.
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 -4سونا انضباطی
مقدمه
رئیس هیئت داوری درباره تمامی فعالیتها و تصمیماتی كه بر فعالیتهای مسابقه در فضای مسابقه اثر میگذارد ،مسئولیت تام دارد.
رئیس هیئت داوری و داور  IFSCبا توجه به تخلفات از این قوانین و با در نظر گرفتن نوع بیانضباطی كه از ههر عضهو تهیم ثبتنهام شهده بهرای
مسابقه سر میزند ،باید تصمیمات و اقدامات زیر را اتخاذ نمایند:
اخطار شفاهی ،بهصورت غیررسمی؛
اخطار رسمی همراه با اعما كارت زرد.
در اولین فرصت مناسب پس از صدور كارت زرد یا قرمز ،رئیس هیئت داوری باید:
أ)
ب)

با تهیهی اظهارنامهای كتبی به سرپرست تیم (یا اگر این امر ممکن نباشد ،به مسابقهدهنده مربوطه) با اشاره به این موضوع كهه اقهدامات
انضباطی بعدی بر اساس قوانین مربوطه چه خواهد بود ،تخلف را متذكر شود.
ارائه یک نسخه از این اظهارنامهی كتبی ،به همراه گزارشی مشروح از تخلف صورت گرفته و هرگونه مدرد یه ا پیشهنهادی در خصهو
اعما مجازات بیشتر به  ،IFSCبهمنظور ارجاع آن به كمیته انضباطی .IFSC

اخطار کارت زرد
اخطار كارت زرد میتواند در پی تخلف از هریک از قوانین ذیل صادر شود:
تخلفات سرزده از هر عضو تیم در فضای مسابقه:
 )1رفتار غیر ورزشی به صورت خفیف؛ یا
 )2استفاده از الفاظ یا رفتارهای زننده بهصورت خفیف.
در مورد دستوراتی كه هریک از مسئوالن  IFSCمنصوب شده برای مسابقه صادر مینمایند ،كه برخی از آنها عبارتاند از:
 )1تعلل بیمورد در بازگشتن به منطقه قرنطینه گرمكردن به دستور داور  IFSCیا رئیس هیئت داوری؛
 )2تعلل بیمورد در ترد منطقه فراخوانی و ورود به منطقه مسابقه زمانی كه دستورش دادهشده است؛
 )۳كوتاهی در شروع مسابقه به دستور داور IFSC؛
در مورد تجهیزات و مراسمها:
 )1كوتاهی در رعایت قوانین و مقررات مربوط به پوشاد و تجهیزات؛
 )2كوتاهی در پوشیدن شماره مسابقهدهنده كه میزبان مسابقات تهیه كرده است؛
 )۳عدم شركت سه فرد برتر مسابقه ،در مراسم توزیع جوایز؛
اگر هر یک از اعضای تیم در رویداد تقویمی مرتبط كارت زرد دریافت نماید ،بهمنظور تأمین منافع اعضای تیم ،اجازه نخواهد داشت كهه در طهو
آن مسابقه به هر منطقهای در درون فضای مسابقه دسترسی داشته باشد.

اخراج ()DSQ
رئیس هیئت داوری اجاز دارد از هر عضو تیم ثبتنام شده برای مسابقه را اخراج نماید .اخراج همراه با نشان دادن كارت قرمز انجام میشود.
تخلفات ذیل از قوانین ،اخراج فوری شخص از رویداد تقویمی مرتبط را به دنبا داشته و میتواند با ارجاع به كمیته انضباطی  IFSCهمراه شود:
أ)
ب)
ج)
د)

گردآوری اطالعات دربارهی مسیرها بلدرها غیر از موارد مطرح شده در تعریف شرایط قرنطینه (هرگاه قرنطینه برقرار باشد).؛
استفاده از تجهیزات و وسایل تأییدنشده؛
استفاده غیرقانونی از هر نوع وسیلهی ارتباطی مخابرهای یا دریافتی در طو مدت حضور در فضای مسابقه؛
در مراحلی كه تحت شرایط قرنطینه برگزار می شوند ،گردآوری و فراهم كردن اطالعات از افهرادی غیهر از مهوارد در نظهر گرفتهه شهده در
تعریف شرایط قرنطینه ،كه برخی از آنها عبارتند از:
 )1از هر شخصی خارج از فضای مسابقه؛
 )2از هر شخصی كه روی مسیر بلدر مربوطه تالش كرده است.
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به منظور اجتناب از تردید ،در مراحلی از مسابقه كه شرایط قرنطینه اعما نمیگردد ،مسابقهدهندگان میتوانند از سهایر اعضهای تهیم كهه
خارج از منطقهی مسابقه حضور دارند چه قبل چه در حین صعود خود اطالعات دریافت نمایند؛

اخراج به سبب رفتار ()DQB
رئیس هییت داوری اجازه دارد هر عضو تیم ثبت نام شده برای مسابقه را اخراج به سبب رفتار كند .هرگونه اخراج به سبب رفتار با نشان دادن كارت
قرمز و ارجاع به كمیته انضباطی  IFSCهمراه میشود؛ و تمام مسابقات در رویداد تقویمی مرتبط را تحت تاثیر قرار میدهد.
موارد زیر اخراج فوری به سبب رفتار را در پی خواهد داشت:
كوتاهی در اطاعت از دستورات داوران ،میزبان رویداد یا مسئولین رسمی  IFSCدر هنگام حضور در فضای مسابقه؛
اجتناب از انجام تست  BMIدر مسابقه ،پس از دستور رئیس هیئت داوری؛
دخالت در كار یا آشفته نمودن حواس هر مسابقهدهندهای كه در حا آماده شدن برای تالش بر روی مسیر است؛
سرپیچی از قوانین مربوط به تبلیغات بر روی پوشاد و تجهیزات؛
صدور دو ( )2كارت زرد برای یک شخص در یک رویداد تقویمی.

پیامدهای اقدامات انضباطی
مسابقهدهندهی اخراج شده یا اخراج شده به سبب رفتار در هرگونه مسابقه ،در هیچیک از مسابقات برگزارشده در رویداد تقویمی مرتبط ردهبندی
نخواهد شد.
صدور سومین كارت زرد برای یک شخص در یک سا  ،یکی از نتایج زیر را در پی خواهد داشت:
اگر مسابقهدهنده در رویداد تقویمی بعدی در آن سا ثبتنام كرده باشد ،چه:
أ)
 )1آن رویداد در رتبه جهانی در همان گرایشی كه شخص كارت زرد سوم را دریافت نموده ،قابل محاسبه باشد؛ یا
 )2در گرایش تركیبی،
آنگاه شخص از لیست ثبتنام آن رویداد تقویمی حذف میشود؛ یا
اگر اً) قابل اجرا نباشد ،آنگاه شخص مجاز به ثبتنام در رویداد تقویمی بعدی نخواهد بود ،چه:
ب)
 )1آن رویداد در رتبه جهانی در همان گرایشی كه شخص كارت زرد سوم را دریافت نموده ،قابل محاسبه باشد؛ یا
 )2در گرایش تركیبی،
در هر صورت ،سهمیهی ثبتنام برای فدراسیون عضو مرتبط در رویداد تقویمی مربوطه به تناسب كاهش مییابد.

سایر اشخاص
رئیس هیئت داوری اجازه دارد هر شخصی را كه مرتکب تخلفی شده است ،فوراً از محدوده مسابقه اخراج نمهوده ،و در صهورت لهزوم هریهک از
فعالیتهای مسابقه را تا انجام این امرِ مهم به حالت تعلیق نگاه دارد.
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 -5مباسزه با توا ارزایی (دوپینگ)
پذیرش
 ،IFSCدستورالعمل ضد توانافزایی جهانی (معروف به كُد )1را پذیرفته است.

اعمال
این دستورالعمل برای تمامی رویدادهای تقویمی به كار میرود.
تمام افرادی كه تحت عنوان شركتكننده یا هیئت همراه به مسابقات وارد میشوند ه از قبیل مسابقهدهندگان ،مربیان ،تمریندهنهدگان ،مقامهات
رسمی ،اعضای تیم پزشکی یا پیراپزشکی ه موظفاند این دستورالعمل و بند  -۵-۵این قوانین را پذیرفته و رعایت نمایند.

نهادهای واجد نظارت بر اجرا در داخل IFSC
هستههای ناظر بر اجرای دقیق این دستورالعمل در داخل  ،IFSCكمیتههای ضد توانافزایی و انضباطی میباشند.

تخلفات و ضمانتهایِ اجرایی
به تخلفات توانافزایی با توجه به سیاست ،آییننامه و قوانین و مقررات انضباطی  IFSCرسیدگی خواهد شد.

1 The Code
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 -6اعتراضات
کلیات
یک هیئت رسیدگی به اعتراض باید برای هر رویداد تقویمی كه تحت این قوانین برگزار میشود ،منصوب شده و شامل افراد زیر باشد:
أ)
ب)

نمایندهی فنی؛ و
رئیس هیئت داوری (یا یک داور  IFSCاگر اعتراض مربوط به تصمیم گرفته شده توسط رئیس هئیت داوری باشد).

تمامی اعتراضات و پاسخهای به این اعتراضات ،باید به زبان انگلیسی ارائه گردد.
تمامی اعتراضات باید به یکی از افراد زیر ارائه گردد:
أ)
ب)

یک عضو هیئت رسیدگی به اعتراض ؛ یا
یک داور  ،IFSCكه باید مساله را به هیئت رسیدگی به اعتراض ارجاع دهد.

اعتراضات مربوط به ایمنی
هرگاه امکان وجود یک مسالهی ایمنی جدی برود ،اعتراض میتواند با صرف نظر از هر شرط دیگری در این قوانین تسلیم شود ("اعتراض مربوط
به ایمنی”) .یک اعتراض مربوط به ایمنی باید:
أ)
ب)

به صورت كتبی ارائه گردیده و وجه اعتراض نیاز نخواهد بود؛
به امضای سه ( )۳شخص مختلف كه به عنوان مسئولین رسمی تیم منصوب شدهاند و هریک از تیمهای متفاوت هستند رسیده باشد،

و هیئت رسیدگی به اعتراض باید بالفاصله اقداماتی را برای برطرف سازی مسالهی تشخیص داده شده ،تعیین كرده و به كار گیرد.

رسیدگی به اعتراضات
با دریافت اعتراض ،هیئت رسیدگی به اعتراض باید مشخص كند كه اعتراض مذكور:
أ)
ب)

“نامعتبر” است ،در این مورد هرگونه فرم اعتراض با درج این موضوع روی آن ،بازگردانده خواهند شهد و ههیچ هزینههی اعتراضهی صهورت
حساب نمیشود؛ یا
“معتبر” است ،در این مورد هیئت رسیدگی به اعتراض باید روند رسیدگی به اعتراض را پیش گیرد.

یک اعتراض برای معتبر در نظر گرفته شدن –مگر در مواردی كه در این قوانین به طور مشخص خالف آن ها ذكر شده باشد -باید:
أ)

بهصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت  IFSCموجود است ( یا در برگهای شامل همان اطالعات) ارائه گردیده و به امضای:
 )1مسئو رسمی تیم مربوطه؛ یا
 )2درصورتیكه چنین شخصی در مسابقه ثبتنام نکرده باشد به امضای مسابقهدهنده مربوطه رسیده باشد.

ب)

با اعالم وصو وجه اعتراضٍ مربوطه باشد؛ و

ج)

در آن موارد زیر ذكر شده باشند:
 )1شمارهی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است؛
 )2مسابقهدهنده یا گروهی از مسابقهدهندگان كه متاثر از اعتراض شده اند.

هیئت رسیدگی به اعتراض میتواند اعتراضی كه – با وجود برآوردن شرایط بند  – -6-6در قالب های زیر جای میگیرد را نامعتبر قلمداد كند:
أ)

پس از پایان مهلت اعتراض مشخص شده در این قوانین ارائه شده باشد؛

ب)

مسالهای كه به هیچ یک از بندهای این قوانین مرتبط نیست را مطرح كند؛

ج)

هیئت رسیدگی به اعتراض به توافق میرسد كه به طریق دیگری نامعتبر است.
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در رابطه با هرگونه اعتراضی كه مربوط به موارد عدم انطبا با این قوانین یا تصمیمات مرتبط با یک مسابقه (“تصمیم اصلی”) باشد:
أ)

اگر اعتراض مربوط به نتایج رسمی باشد ،رئیس هیئت داوری باید:
 )1نتایج منتشرشده را با عبارت “مورد اعتراض” مشخص و نشانه كند ،با تعیین اینکه به كدام نتیجه اعتراض شده است.
 )2از واحد پخش میزبان مسابقات بخواهد به عموم اعالن شود كه نتایج “مورد شکایت” یا “مورد اعتراض” است.

ب)

هیئت رسیدگی به اعتراض باید به اعتراض:
 )1در سریعترین زمان ممکن با توجه به جدو زمانی مسابقه؛
 )2با استفاده از هرگونه اشخا

و امکاناتی كه در دسترس دارد،

رسیدگی كند .هیئت رسیدگی به اعتراض در فرایند بررسی اعتراض نباید به هیچ فیلم دیگری به غیر از موارد زیر استناد كند:
أ)
ب)
ج)

فیلمهای رسمی ضبط شد؛ و
هر فیلم ضبط شده برای پخش رسمی .IFSC

اگر:
 )1مدارد موجود قاطع نباشند ،یا هیئت رسیدگی به اعتراض نتواند به یک حکم واحد هم رای شود ،انگاه اعتراض “نامشخص” محسوب
خواهد شد ،تصمیم اصلی پابرجا خواهد ماند و هیچگونه هزینه اعتراضی صورت حساب نمیشود.
 )2مدارد موجود قاطع باشند و هیئت رسیدگی به اعتراض به یک حکم واحد هم رای شود ،آنگاه اعتراض:
أ)
ب)

د)

“موفق” محسوب میشود ،كه در این مورد هزینهی اعتراض صورت حساب نخواهد شد و تصمیم اصلی تغییر پیدا میكند؛ یا
“ناموفق” محسوب میشود ،كه در این مورد یک هزینهی اعتراض برای فدراسیون عضو مرتبط صورت حسهاب خواههد شهد و
تصمیم اصلی پابرجا میماند.

نتیجهی رسیدگی به اعتراض باید بهصورت مکتوب تنظیمشده و توسط یکی از اعضای هیئت رسیدگی به اعتراض به شخصهی كهه رسهماً
اعتراض كرده است ،تسلیم شود.

پیامد اعتراضات
هر نتیجهی رسمی هیئت رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد.
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Lead -7
کلیات
مسابقات  Leadباید:
بر روی دیوارههای مصنوعی كه برای گرایش  Leadطراحیشده و حداقل  12متر ارتفاع دارند ،برگزار شوند .مسابقهدهنهده در حهین صهعود
مسیرها باید از پایین با تک طناب حمایت شده و ایمنیاش با انداختن طناب در رشتهای از نقاط حمهایتی تعبیهشهده در مسهیر ،تهأمین شهود.
دیواره باید قابلیت ایجاد مسیر با ویژگیهای زیر را داشته باشد:

أ)

 )1حداقل  1۵متر طو ؛
 )2حداقل سه ( )۳متر عرض (مگر در حالت خاصی كه به موافقت رئیس هیئت داوری رسیده باشد).
با مراحل زیر برگزار شوند:

ب)

 )1مرحله مقدماتی ،شامل دو مسیر ناهمسان (” “Aو ” )“Bبرای هر گروهِ شروع كه پس از صعود نمایشی صعود خواهند شد؛ و
 )2مرحله نهایی و یا مرحلهی نیمهنهایی شامل یک مسیر برای هر دسته كه بدون صعود نمایشی صعود خواهد شد.
طراحی مسیرها:
أ)

هر مسیر باید به گونهای طراحی شود كه:
 )1در صورت سقوط مسابقهدهنده خطر آسیبدیدن وی یا شخص دیگری ،یا ایجاد اشکا برای مسابقهدهندهی دیگر به حداقل برسد؛
 )2پرش به سمت پایین نداشته باشد.

ب)

رئیس هیئت داوری میتواند اجازه دهد كه:
 )1پیش از صعود ،طناب به یک یا چند نقطهی حمایتی متصل شود؛ و
 )2بهمنظور تأمین ایمنی مازاد در قسمتهای پایینی مسیر ،از یک حمایتكننده استفاده شود.
اما طراحی مسیر مسابقه باید تا حد امکان بهگونهای باشد كه به این كار نیاز نباشد.

ایمنی
رئیس هیئت داوری باید:
أ)

ب)

به همراه داور  IFSCو سرطراح پیش از آغاز هر مرحله ،هر مسیر را بازرسی نمایند .سرطراح میتواند مقرر كند كه یک نقطهی حمایتی بهه
دالیل ایمنی باید از گیرهای مشخص (“گیرهی ایمنی”) یا پیش از آن ،در طناب قرار گیرد ،در این صورت گیره(ها) و نقطهه(های) حمهایتی
موردنظر باید بهصورت واضح با عالمت ضربدر آبی مشخص شده و در هنگام مشاهدهی مسیر نشان داده شوند.
تصمیم بگیرد طناب صعود در چه زمانی در طو مسابقه باید* تعویض شود.

هر مسابقهدهنده باید  Harnessبه تن داشته باشد .درصورتیكه رئیس هیئت داوری بهصورت منطقی به این باور برسد كه  Harnessمسهابقه-
دهنده ایمن نیست باید مانع آغاز صعود مسابقهدهنده شود.
طناب صعود باید از روی زمین توسط یک حمایتچی كنتر شود و ترجیحاً شخص دومی در این كار به او كمک كند .هر حمایتچی:
أ)
ب)

باید از ابزار حمایت غیرقفلشونده استفاده كند؛
پیش از هر صعود مسیر ،باید موارد زیر را كنتر كند:
 Harness )1مسابقهدهنده بهطور كامل بسته شده باشد؛
 )2طناب صعود باید با استفاده از گره هشت تعقیب به همراه گره ضامن ( )STopper knotبه  Harnessمسابقهدهنهده متصهل شهده
باشد؛ و
 )۳طناب صعود مرتب و برای استفاده سریع آماده باشد.
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باید در تمام مدت صعود ،توجه خود را بر روی مسابقهدهنده متمركز كرده تا اطمینان حاصل كند همیشه مقدار مناسبی اضافه طناب وجود
دارد ،به طوری كه:
 )1مسابقهدهنده بر اثر سفتی یا شلی طناب دچار مشکل نشود؛
 )2هر سقوط مسابقهدهنده به روش دینامیک و ایمن متوقف شود؛
 )۳مسابقهدهنده به طور ایمن به روی زمین فرود آورده شود.

ترتیبهای شروع و سهمیهها
مرحلهی مقدماتی میتواند با یک ( )1یا دو ( )2گروه شروع برای هر دسته برگزار شود:
أ)

ب)

تعداد گروههای شروع باید به شکل زیر تعیین شوند:
مسابقهدهندگان ثبت نام شده

تعداد گروههای شروع

> ۸۰

1

< ۷۹

 1یا 2

اگر مرحله مقدماتی با دو ( )2گروه شروع برگزار شود:
 )1مسیرهای هر گروه باید در مجموع درجه و ویژگیهای مشابه (سبک و خط سیر) داشته باشند.
 )2مسابقهدهندگان باید به صورت زیر در گروهها دستهبندی شوند:
أ)

آن دسته از مسابقهدهندگانی كه دارای رتبه جهانی مرتبط هستند باید به صورتی كه در ادامه نشان دادهشده است بین گروههها
تقسیم شوند:
گروه الف

گروه ب

1

2

4

۳

۵

6

مسابقهدهندگانی كه رتبه جهانی ندارند ،با قرعهكشی بین گروهها تقسیم میشوند،
ب)
بهطوری كه مسابقهدهندگان به طور تقریبا مساوی بین هریک از گروههای شروع تقسیم شوند.
سهمیهی مراحل نیمهنهایی و نهایی ،به ترتیب 26 ،و  ۸هستند:
أ)
ب)

اگر در هر دسته دو گروه شروع وجود داشته باشد ،سهمیه برای مرحلهی بعد باید نصف شده و برای گروهها اعما شود.
سهمیهی هر مرحله باید با مسابقهدهندگانی كه بهترین رتبه را در مرحلهی تمام شدهی قبل كسب نمودهانهد ،تکمیه ل شهود .درصهورتیكه
سهمیه به دلیل تساوی رتبهی چند مسابقهدهنده از تعداد تعیینشده تجاوز نماید ،همه مسابقهدهندگان مساوی ،باید به دور بعدی مسهابقات
راه بیابند.

ترتیب شروع:
أ)

برای هر گروه شروع مرحلهی مقدماتی باید بهصورت زیر تعیین شود:
 )1برای مسیر  ،Aبا قرعهكشی؛ و
 )2برای مسیر  Bمانند ترتیب شروع مسیر  ،Aولی با یک تنهاوب  ۵0درصهدی ،بهه عنهوان مثها اگهر لیسهت شهروع شهامل  20یها 21
مسابقهدهنده باشد ،مسابقهدهندهای كه به عنوان نفر 11ام روی مسیر  Aشروع به صعود میكند ،به عنوان نخستین نفر روی مسیر B
تالش خواهد كرد؛

ب)

برای هریک از مراحل بعد باید عکس رتبههای مرحله قبل باشد .یعنی مسابقهدهنده دارای بهترین رتبه بایهد آخهر از همهه شهروع كنهد .در
حالتی كه مسابقهدهندگانی مساوی شده باشند ،ترتیب شروع آنها باید بهصورت زیر تعیین شود:
 )1اگر مسابقهدهندگانِ مساوی شده رتبه جهانی داشته باشند ،به ترتیب معکوس رتبه جهانی آنها؛ بهعنوانمثا دارنده رتبه جهانی بهتر،
آخر صعود میكند؛
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 )2اگر مسابقهدهندگان مساوی شده فاقد رتهب جهانی و یا دارای رتبهی جهانی یکسان باشند ،ترتیب شروع بایهد بها قرعهكشهی تعیهین
شود؛ و
 )۳اگر مسابقهدهنده (مسابقهدهندگان) دارای رتبه جهانی با مسابقهدهنده (مسابقهدهندگان) فاقد رتبه جهانی مساوی شوند ،مسابقهدهنده
فاقد ردهبندی باید زودتر شروع كند ،و در هر صورت در لیست شروع رسمی منتشر خواهد شد.

روند مسابقه
مراحل نیمهنهایی و نهایی مسابقات  Leadباید تحت شرایط قرنطینه برگزار شوند .مسابقهدهندگانِ مجاز به رقابت در مراحل نیمههنهایی و نههایی
مسابقه باید قبل از زمان اعالم شده در لیست شروع رسمی آن مرحله در منطقهی قرنطینه اعالم حضور كننهد ،مسهابقهدهندگانی كهه در ایهن
زمان در منطقهی قرنطینه اعالم حضور نکردهاند یا در منطقهی قرنطینه حاضر نیستند ،مجاز به شروع آن مرحله نخواهند بود.
فاصلههای زمانی زیر باید در مسابقه لحاظ شوند:
أ)

حداقل یک فاصله زمانی  ۵0دقیقهای بین پایان تالش یک مسابقهدهنده بر روی مسیر او مقدماتی و آغاز تالش او بهر روی مسهیر دوم
مقدماتی؛ و

ب)

اگر مراحل متوالی مسابقه در یک روز باشند ،حداقل یک فاصله زمانی دو ساعته بین زمانی كه تالش آخرین مسابقهدهنده مرحله نخسهت
به پایان میرسد و بسته شدن درب قرنطینه مرحله بعد در نظر گرفته شود.

هر مسابقهدهنده باید براساس ترتیب مشخص شده در لیسهت شهروع رسهمی مرحلههی مربوطهه ،تهالش خهود را روی مسهیر آغهاز كنهد .اگهر
مسابقهدهنده در زمان تعیینشده ام کان شروع تالش را نداشته باشد ،هیج تغییری در ترتیب شروع مجاز نخواهد بود.
در هر مرحله اگر تعداد شروعكنندهها بیشتر از  22باشد:
أ)
ب)

گیرههای هر مسیر باید در فاصلههای زمانی مساوی در طو آن مرحله ،پادسازی شهوند .فاصهله بهین پادسهازیها بایهد* بهیش از 20
مسابقهدهنده نبوده و نباید از  22نفر بیشتر شود.
برنامهی زمانی پاكسازی باید در لیست شروع مشخص شود.

مرحله نهایی:
أ)
ب)

باید با معرفی مسابقهدهندگان راهیافته به این مرحله آغاز شود.
باید به نحوی برگزار گردد كه طو زمان برگزاری آن برای هر دسته بیش از  ۹0دقیقه نباشد.

روند مشاهده مسیر
مشاهدهی مسیر:
أ)

هر مسیر مقدماتی باید توسط پیشروها به صورت نمایشی صعود شود ،كه:
 )1فیلم ضبط شدهی این صعود باید بهصورت پیوسته و مکرر در منطقه گرم كردن و حداقل  60دقیقه قبل از آغاز مسابقه پخش شهود؛
یا
 )2اگر پخش ویدیویی میسر نباشد ،باید حداقل ۳0دقیقه قبل از آغاز تالش نخستین مسابقهدهنده انجام شود.

ب)

مراحل نیمهنهایی و نهایی باید بعد از یک زمان بازدید دستهجمعی  6دقیقهای برای مسابقهدهندگان آغاز شوند.
 )1در این مدت زمان ،مسابقهدهندگان میتوانند:
أ)

بدون آنکه هر دوپایشان از زمین جدا شود ،گیرههای ابتدایی را (فقط) لمس كنند.

ب)

با دوربین چشمی مسیر را مشاهده كنند؛

ج)

بهصورت دستنویس یادداشت یا طراحی كنند؛

اما نباید از هیچ تجهیزات ضبط استفاده كنند.
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 )2در انتهای زمان بازدید مسابقهدهندگان باید با هدایت مسئوالن رسمی  IFSCبه منطقه قرنطینه یا منطقه فراخوانی بازگردند.

روند صعود
مدتزمان ثابت برای صعود هر مسیر باید شش ( )6دقیقه باشد .بهغیر از مواقعی كه صعودهای مجدد به دنبا اعتهراض یها حادثهه فنهی مجهاز
هستند ،هر مسابقهدهنده میتواند یک ( )1تالش بر روی هر مسیر انجام دهد .در شرایط خها  ،اگهر مسهابقهای در حالهت “پهس از فعالیهت
اصلی” باشد یک زمان تمرین مجزا میتواند تعریف شود ،كه در مدت آن مسابقهدهندگان میتوانند تالشهای اضافی بر روی مسیر با یا بدون
استفاده از كمک مصنوعی انجام دهند.
به غیر از مواردی كه به شکل دیگری دستور داده شود ،مسابقهدهندگان باید در منطقهی فراخوانی خود را به طور كامل برای صعود آماده كننهد.
از زمانی كه مسابقهدهنده منطقه فراخوانی را ترد میكند ،به مدت  40ثانیه مجاز خواهد بود كه مشاهده نهایی خود را انجام دهد ،پس از بهه
پایان رسیدن این زمان ،مسابقهدهنده باید تالش خود را آغاز كند.
صعود هر مسابقهدهنده:
أ)

و محاسبه زمان صعود او هنگامی آغاز میشود كه تمام قسمتهای بدن او از زمین جدا شوند .برای اجتناب از هرگونه تردید ،داور مسهیر
اختیار دارد تعیین كند مسابقهدهنده دارد اقدام بهه شهروع صهعود میكنهد یها پهیش از شهروع صهعود وضهعیت خهود را اصهالح میكنهد.
مسابقهدهندگان در حین تالششان:
 )1مجاز به پادسازی گیرهها نیستند؛ و
 )2باید طناب را به ترتیب در نقاط حمایتی بیندازند ،در این میان:

ب)

أ)

مسابقهدهنده میتواند در هر زمان طناب را از آخرین نقطهی حمایتی كه طناب به داخل آن انداختههشهده درآورده و مجهدداً
بیندازد؛ و

ب)

مسابقهدهنده اگر طناب را بهصورت ضربدری ” “Z-clipدر نقاط حمایتی بیندازد ،باید آن را اصهالح كنهد و بهه ایهن منظهور
میتواند طناب را از هر یک از نقاط حمایتی درگیر درآورده و دوباره بیندازد .پس از اصالح باید طناب در تمام نقهاط حمهایتی
قرار داشته باشد.

هنگامی به پایان میرسد كه:
 )1طناب را در آخرین نقطهی حمایتی مسیر بیندازد؛
 )2سقوط كند؛ یا
 )۳صعودش توسط داور  IFSCمتوقف شود.

داور :IFSC
أ)

در موارد زیر باید دستور خاتمهی تالش یک مسابقهدهنده را دهد ،اگر:
 )1به صورت منطقی به این باور برسد كه حركت بعدی مسابقهدهنده روی مسیر خطرناد است؛ یا
 )2مسابقهدهنده:
أ)
ب)

ب)

از محدودهی زمانی تعیینشده برای صعود مسیر ،تجاوز نماید؛
پس از آغاز صعود به زمین بازگردد.

در موارد زیر میتواند دستور خاتمهی تالش یک مسابقهدهنده را دهد ،اگر:
 )1مسابقهدهنده دیگر در حالت مجاز قرار نداشته باشد؛ یا
 )2حادثهی فنی رخ داده باشد.
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داوری و امتیازدهی
 Topoباید توسط سرطراح در مشورت با داور  IFSCپیش از آغاز هر مرحله از مسابقه تهیه شود؛ و تنها در رابطه با مسیرهای مراحل نیمهنهایی
و نهایی باید* در سریعترین زمان در اختیار مسئوالن تیمهای مرتبط قرار گیرد ،اما نه پیش از زمان مشاهدهی مسیر مرتبط و تنهها در زمهانی
كه مسئوالن تیمها منطقهی قرنطینه را ترد كرده باشند.
هر مسیر باید توسط حداقل یک ( )1داور ملی كه توسط یک زمان نگهدار همراهی میشود ،داوری شود ،كه باید برای هر مسابقهدهنده:
أ)
ب)

زمان صعودش را تا نزدیکترین ثانیه (به سمت پایین) ثبت نماید؛
امتیاز كسب شدهش را ثبت نماید .این امتیاز باید یکی از موارد زیر باشد:
 “TOP” )1باشد ،اگر مسابقهدهنده:
أ)
ب)

در مدت زمان تعیینشده برای صعود ،طناب را در آخرین نقطهی حمایتی مسیر بیندازد؛ و
در طو صعودش در حالت مجاز باقی مانده باشد.

 )2امتیاز مشخصشده روی  Topoبرای آخرین گیرهای ثبت میشود كه:
أ)

توسط مسابقهدهنده مهار شده است:
 )1مادامی كه مسابقهدهنده در حالت مجاز است؛ یا
 )2به اعتقاد سرطراح این امکان وجود دارد كه از آن گیره طناب را در هر نقطهی حمهایتی كهه طنهاب در آن قهرار نهدارد
بیاندازد،

ب)

اگر مورد اً) قابل به كارگیری نباشد ،توسط مسابقهدهنده مهار یا استفاده شده است ،پیش از آنكه:
 )1سقوط كند؛ یا
 )2صعودش متوقف شده باشد،

در هر حالت گیرههایی كه با هریک از دستها استفاده شدهاند موردنظر هستند ،در این صورت امتیاز استفاده از یک گیره (مشخص شده با پسوند ( ) )+از
امتیاز مهار كردن همان گیره بهتر خواهد بود.
هرگاه یک مسابقهدهنده گیرهای را كه در  Topoمشخص نشده مهار كند یا از آن استفاده كنهد ،داور  IFSCو سهرطراح بایهد تعیهین كننهد چهه
امتیازی به این گیرهی جدید اختصا داده شود .برای اجتناب از هرگونه تردید ،این امتیاز میتواند مشابه امتیاز یک گیرهی موجهود باشهد یها
مقدار جدیدی داشته باشد.

رده بندی
هر مسابقهدهندهای كه بر روی یک مسیر تالش میكند روی آن مسیر به ترتیب زیر ردهبندی میشود:
أ)
ب)

تمام مسابقهدهندگانی كه امتیاز ” “TOPرا كسب كرده باشند؛
تمام مسابقهدهندگان دیگر ،به ترتیب نزولی امتیازی كه كسب كردهاند

ردهبندی مقدماتی:
أ)

مسابقهدهندهای كه موفق به شروع هیچیک از دو مسیر گروه شروع خود نمیشود یا مجاز به آغاز تالش روی هیچیک از دو مسهیر گهروه
شروع خود نمیباشد ،در مرحله ردهبندی نخواهد شد و در نتایج با “شروع نکرده” یا دیگر  IRMمتناسب مشخص میشود.

ب)

به هر مسابقهدهندهای كه در مرحله مقدماتی شروع به تالش روی حداقل یک مسیر میكند ،باید برای هر مسیر مرحلهه مقهدماتی امتیهاز
ردهبندی داده شود ،كه برابر است با رتبهی  Fractionalاو در مسیر مرتبط.

ج)

ردهبندی مسابقهدهندگان در گروههای شروعشان به ترتیب صعودی امتیاز مقدماتی هر مسابقهدهنده باشد (امتیهاز مقهدماتی كمتهر بهتهر
است) كه با فرمو زیر محاسبه میشود:
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)QP = √(P1 ∗ P2

كه در آن:
 = QPامتیاز كلی ،گرد شده تا سه ( )۳رقم اعشار.
 =P1امتیاز ردهبندی مسیر نخست مقدماتی
 =P2امتیاز ردهبندی مسیر دوم مقدماتی
د)

امتیازهای ارائهشده در فهرست نتایج رسمی باید به دو رقم اعشار گرد شده و ذكر شوند.

ردهبندی نیمهنهایی و نهایی:
أ)

مسابقهدهندهای كه موفق به شروع مسیر نمیشود یا مجاز به آغاز تالش روی مسیر نمیباشد ،در مرحله مربوطه ردهبندی نخواههد شهد و
در نتایج با “شروع نکرده” یا دیگر  IRMمتناسب مشخص میشود

ب)

اگر پس از پایان مرحلهی نیمهنهایی مسابقهدهندگانی به دنبا ردهبندی مشخص شده در بند  -۷-22-۷-2۳رتبهی مساوی كسب كننهد،
رتبهی نسبی آنها باید با بازگشت به قبل ،به رتبهی مقدماتیشان ،تعیین شود (مگر آنكه مرحلهی مقدماتی با دو گروه شروع برگزار شده
باشد).

ج)

اگر پس از پایان مرحلهی نهایی مسابقهدهندگانی به دنبا ردهبندی مشخص شده در بند -۷-22رتبهی مساوی كسب كنند ،رتبهی نسبی
باید به صورت زیر تعیین شود:
 )1با بازگشت به قبل ،به رتبهی مرحلهی قبل آنها؛ و
 )2اگر به دنبا ب ازگشت به قبل تساوی رتبه باقی بماند و این تساوی مربوط به نفرات او تا سوم باشد ،ردهبندی این مسهابقهدهندگان
نسبت به یکدیگر بر اساس زمان صعود هریک باید تعیین شود (زمان كمتر بهتر).

ردهبندی كلی
ردهبندی كلی باید به شکل زیر تعیین شود:
أ)

مسابقهدهندگان دارای رتبهی نهایی ،با همان ترتیب رتبه؛ و

ب)

در صورت برگزاری مرحلهی نیمهنهایی ،مسابقهدهندگان دارای رتبهی نیمهنهایی ،با همان ترتیب رتبه؛ و

ج)

مسابقهدهندگانی كه فقط دارای رتبهی مقدماتی هستند ،با همان ترتیب رتبه ردهبندی میشوند ،باید توجه داشت اگر مرحلهی مقدماتی با
دو گروه شروع برگزار شده است ،ردهبندی كلی آنها باید ادغام ردهبندیهای هر گروه باشد كه در آن مسابقهدهندگان بها رتبههی مشهابه
بین دو گروه ،مساوی در نظر گرفته میشوند.

حوادث فنی و اعتراضات
تنها از فیلمهای رسمی ضبطشده ،و بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری ،از هر فیلم ضبطشده برای پخش رسمی  ،IFSCباید به منظور تشهخیص
حادثهی فنی و رسیدگی به اعتراضات استفاده شود .فیلمهای رسمی ضبط شده باید حداقل موارد زیر را ضبط كرده باشند:
أ)

تمامی گیرههای مشخص شده در Topo؛

ب)

تمام نقاط حمایتی مسیر (از جمله )TOP؛

ج)

هرگونه عالمتگذاری روی سطح دیواره.

چنانچه مسابقهدهنده ،مسئو تیم ،حمایتچی ،یا داور مسیر اعتقاد داشته باشند كه یک حادثهی فنی رخ داده اسهت ،بایهد فهورا داور  IFSCرا از
این موضوع مطلع كنند .داور  ،IFSCو اگر نیاز باشد با مشورت با سرطراح ،باید مشخص كند كه حادثهی فنی رخ داده است یا خیهر .اگهر داور
 IFSCتشخیص دهد حادثهی فنی رخ داده و:
أ)

به طور غیرمنصفانه نفعی به مسابقهدهنده رسیده است ،داور  IFSCمیتواند یکی از موارد زیر را انجام دهد:
 )1تالش مسابقهدهنده را متوقف سازد؛ یا
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 )2به مسابقهدهنده اجازه دهد تا به صعود خود ادامه دهد ،ردهبندی مسابقهدهنده منوط به بازبینی خواهد بود (و در این حالت اگر متعاقبا
حادثهی فنی تایید شود هیچ تالش دیگری مجاز نخواهد بود)؛
ب)

باعث زیان غیرمنصفانهای برای مسابقهدهنده شده است ،چنانچه مسابقهدهنده:
 )1در حالت مجاز قرار نداشته باشد ،داور  IFSCباید تالش او را متوقف سازد؛
 )2در حالت مجاز قرار داشته باشد ،داور  IFSCباید از مسابقهدهنده بخواهد میان ادامهی تالش یا توقف تالش یکی را انتخاب كند .اگر
مسابقهدهنده ادامهی تالش را انتخاب كند ،حادثهی فنی مرتفع شده در نظر گرفته میشود و هیچ ادعای متعاقبی برای حادثهی فنی
نمیتواند ابراز شود.

اگر مسابقهدهنده در نتیجهی مستقیم یک حادثهی فنی پذیرفته شده ،سقوط كرده یا تالش او متوقف شده باشد،
أ)

ب)

باید به منطقه ترانزیت جداگانهای كه دسترسی به تجهیزات گرم كردن دارد برده شود و منتظر رسه یدگی بهه حادثهه فنهی بمانهد و زمهان
تجدیدقوای متعاقب را بگذراند .در طو این زمان مسابقهدهنده اجازه ندارد با هیچ شخصه ی بههجز مسهئوالن رسهمی  IFSCو مسهئوالن
میزبان ،ارتباطی داشته باشد؛ و
رئیس هیئت داوری باید*:
 )1با مسابقهدهنده بر سر یک زمان تجدیدقوا به توافق برسد ،این زمان به صورت یک ( )1دقیقه برای هر گیرهی دست اسهتفاده شهده
پیش از وقوع حادثهی فنی و حداكثر زمان  20دقیقه ،محاسبه میشود؛
 )2زمان تالش دوباره را برای بعد از زمان تجدیدقوای موافقت شده برنامه ریزی كند .تمام مسابقهدهندگانی كه هنهوز صهعود نکردهانهد
باید از این تصمیم مطلع شوند.

اگر مسابقهدهندهی مشمو حادثه فنی در پایان مرحله در رتبهی نخست قرار گرفته باشد ،نباید به او اجازهی تالش جدید بر روی مسیر داده شود.
اگر به دنبا وقوع یک حادثهی فنی ،مسابقهدهندهی مربوطه:
أ)
ب)

تصمیم به ادامهی تالشش در شرایط تشریح شده در بند-۷-2۷ب) )2بگیرد ،نتیجهی این تالش باید در نظر گرفته شود؛
در حالتی كه صعود دیگری به دنبا بند -۷-2۸ب) انجام میشود ،بهترین نتیجه بهدستآمده در تالشهای مسابقهدهنده بر روی مسهیر
باید در نظر گرفته شود.

اعتراض:
أ)

مربوط به توقف تالش یک مسابقهدهنده:
 )1اگر توسط مسابقهدهندهی مربوطه ابراز شده باشد ،میتواند به صورت شفاهی باشد و هزینهی اعتراض نیاز نخواهد بود؛
 )2اگر توسط یک مسئو تیم مطرح شده باشد ،باید مکتوب تسلیم شود،

و باید پیش از آغاز تالش مسابقهدهندهی بعدی ارائه شود .باید با مسابقهدهندهی مربوطه تا زمان اعالم نتیجهی اعتراض مانند حالت وقوع حادثهی فنهی
رفتار شود؛
ب)

مربوط به امتیازدهی یا ردهبندی هر مسابقهدهنده ،باید به صورت مکتوب و:
 )1در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمهنهایی در بازه زمانی پنج ( )۵دقیقهه پهس از انتشهار نتهایج رسهمی آن
مرحله باید انجام شود؛ و
 )2در رابطه با مرحله نهایی بالفاصله پس از نمایش نتیجه غیر رسمی مسابقهدهنده مربوطه در صفحه نمایش باید انجام شهود (یها اگهر
نتیجهی غیر رسمی نمایش داده نمیشود ،نتیجهی رسمی).

و درجایی كه اعتراض در رابطه با امتیاز یک مسابقهدهنده در مورد گیرهای خا
امتیازشان مهارشده یا استفادهشده همان گیره است بازبینی كنند.

باشد ،هیئت رسیدگی به اعتراض باید نتایج كلیه مسابقهدهندگانی را كه
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Boulder -8
کلیات
مسابقات  Boulderباید:
أ)
ب)

بر روی مسیرهای كوتاه (” )“Boulderكه روی دیواره مصنوعی به منظور خا
برگزار شوند؛

ایجاد شدهاند و بدون استفاده از طنهاب ،صهعود میشهوند

به شکل زیر برگزار شوند:
 )1مرحله مقدماتی با پنج ( Boulder )۵برای هر گروه شروع؛ و
 )2مرحله نهایی و یا مرحلهی نیمهنهایی با چهار ( Boulder )4برای هر دسته،
در صورت بروز حوادث پیشبینینشده ،رئیس هیئت داوری میتواند حداكثر یک  Boulderرا از هر مرحله حذف نماید.

طراحی  Boulderها:
أ)

در طراحی هر  Boulderباید به موارد زیر توجه شود:
 )1در صورت سقوط مسابقهدهنده خطر آسیبدیدن وی یا شخص دیگری ،یا ایجاد اشکا برای مسابقهدهندهی دیگر به حداقل برسد؛
 )2پرش به سمت پایین نداشته باشد.

ب)

حداكثر گیرههای دست برای یک  Boulderباید* دوازده ( )12عدد و میانگین تعداد گیرههای  Boulderدر هر مرحلهه از مسهابقه بایهد*
بین چهار ( )4تا هشت ( )۸باشد:

ج)

هر  Boulderباید به صورت واضح عالمتگذاری شده باشد تا موارد زیر قابل شناسایی باشند:
“ )1گیرههای شروع” برای هر دو دست و هر دو پا كه نباید شامل محدودهی خالی یا بدون مرز از سطح دیواره باشهد .گیرهههای شهروع
نباید به صورتی عالمتگذاری شوند كه وضعیتهای خاصی را برای دستها مشخص كنند.
 )2یک “گیرهی  ،“ Zoneموقعیت این گیره باید بهگونهای باشد كه به تفکیک كردن مسابقهدهندگانی كه عملکرد متفهاوتی داشهتهانهد،
كمک كند.
 )۳یک ” ،“TOPكه باید یکی از دو حالت زیر باشد:
أ)
ب)

د)

یک گیرهی مشخص پایان (“گیرهی )“ TOP؛ یا
حالت ایستاده در باالی ،Boulder

عالمتگذاری های مورد استفاده در هر  Boulderباید:
 )1گیرههای شروع  TOPرا با یک رنگ؛
 )2گیرهی  Zoneرا با رنگ متفاوتی نشان دهند؛

در هر حالت این رنگها باید با رنگی كه برای ههر عالمتگهذاری دیگهری روی سهطح دیهواره اسهتفاده شهده اسهت متفهاوت باشه ند .نمونههای از ایهن
عالمتگذاریها باید در منظقهی قرنطینه نصب شوند .این عالمتگذاریها باید برای كل مدت یک مسابقه یکسان باشند.
در هر مرحله برای نمایش زمان باقیمانده در هر زمان چرخش باید از سیستم زمانگیر استفاده شود .سیستم زمانگیر باید:
أ)

برای تمام مسابقهدهندگان در فضای رقابت و در هر منطقه ترانزیت قابل رویت باشد؛

ب)

زمان باقیمانده در هر زمان چرخش را با گرد شدن ثانیهها به باال نمایش دهد؛

ج)

برای اعالم موارد زیر عالمت صوتی پخش كند:
 )1زمان یک دقیقه مانده از هر زمان چرخش
 )2آغاز و پایان هر زمان چرخش.
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ایمنی
هر  Boulderباید با تشک محافظت شود:
أ)

سرطراح باید تعداد و شکل Boulderها را ،با توجه به تشکهای موجود ،تنظیم كند .اگر تشهکها یکتکهه نبهوده و بهه یکهدیگر متصهل
شدهاند ،برای جلوگیری از افتادن مسابقهدهندگان در شکاف بین آنها فاصلهها باید به طریقی پوشانده شوند.

ب)

رئیس هیئت داوری ،داور  IFSCو سرطراح باید هر  Boulderو تشکها را پیش از آغاز هر مرحله بازرسهی كهرده تها ههر خطهر ایمنهی را
شناسایی كرده و به آن رسیدگی كنند.

ترتیبهای شروع و سهمیهها
مرحلهی مقدماتی میتواند با یک ( )1یا دو ( )2گروه شروع برای هر دسته برگزار شود:
أ)

تعداد گروههای شروع در هر دسته باید به شکل زیر تعیین شود:
مسابقهدهندگان ثبت نام شده

تعداد گروههای شروع

۴۰
۵۹ _ 41

1
 1یا 2

< ۵۹

2

≤

ب)

اگر مرحله مقدماتی با دو گروه شروع برگزار شود:
 )1باید درجههای سختی كلی هر دسته مشابه باشند و Boulderهای هر دسته با ویژگیهای مشابه (سبک و ظاهر) طراحی شوند.
 )2مسابقهدهندگان باید به صورت زیر در گروهها دستهبندی شوند:
أ)

آن دسته از مسابقهدهندگانی كه در روز جلسهی فنی دارای رتبه جهانی  Boulderهستند باید به صورتی كه ه در ادامهه نشهان
دادهشده است ،بین گروهها تقسیم شوند:
گروه الف

گروه ب

1

2

4

۳

۵

6

مسابقهدهندگانی كه رتبه جهانی ندارند ،با قرعهكشی بین گروههای تقسیم میشوند،
ب)
بهطوری كه مسابقهدهندگان به طور تقریبا مساوی بین هریک از گروههای شروع تقسیم شوند.
سهمیهی مراحل نیمهنهایی و نهایی ،به ترتیب 20 ،و  6هستند:
أ)
ب)

اگر در هر دسته دو گروه شروع وجود داشته باشد ،سهمیه برای مرحلهی بعد باید نصف شده و به گروهها اعما شود.
سهمیهی هر مرحله باید با مسابقهدهندگانی كه بهترین رتبه را در مرحلهی به پایانرسیدهی قبل كسب نمودهاند ،تکمیل شود .درصورتیكه
سهمیه به دلیل تساوی رتبه چند مسابقهدهنده از تعداد معینشده تجاوز نماید ،همه مسابقهدهندگان مساوی ،باید به دور بعدی مسابقات راه
بیابند.

ترتیب شروع:
أ)

برای هر گروه شروع مرحلهی مقدماتی باید بهصورت زیر تعیین شود:
 )1ابتدا مسابقهدهندگانی كه دارای رتبه جهانی هستند ،به ترتیب رتبهشان آغاز میكنند (مسابقهدهنده دارای بهترین رتبه او شروع می-
كند)؛ و
 )2سپس ،تمامی مسابقهدهندگان فاقد رتبه جهانی به ترتیبی كه با قرعهكشی تعیین میشود آغاز میكنند؛

ب)

برای هریک از مراحل بعد باید عکس رتبههای مرحله قبل باشد .بهعنوانمثا مسابقهدهنده دارای بهترین رتبه باید آخر از همه شروع كند.
در حالتی كه مسابقهدهندگانی مساوی شده باشند ،ترتیب شروع آنها باید بهصورت زیر تعیین شود:
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 )1اگر مسابقهدهندگانِ مساوی شده رتبه جهانی داشته باشند ،به ترتیب معکوس رتبه جهانی آنها؛ بهعنوانمثا دارنده رتبه جهانی بهتر،
آخر صعود میكند؛
 )2اگر مسابقهدهندگان مساوی شده فاقد رتبه جهانی و یا دارای رتبهی جهانی یکسان باشند ،ترتیب شروع باید با قرعهكشی تعیین شود؛
 )۳اگر مسابقهدهنده (مسابقهدهندگان) دارای رتبه جهانی با مسابقهدهنده (مسابقهدهندگان) فاقد رتبه جهانی مساوی شوند ،مسابقهدهنده
فاقد ردهبندی باید زودتر شروع كند،
و در هر صورت در لیست شروع رسمی منتشر میشود.

روند مسابقه
تمام مراحل مسابقات  Boulderباید تحت شرایط قرنطینه برگزار شوند .مسابقهدهندگانِ مجاز به رقابت در هر مرحله از یک مسابقه بایهد قبهل از
زمان اعالم شده در لیست شروع رسمی آن مرحله ،در منطقهی قرنطینه اعالم حضور كنند ،مسابقهدهندگانی كهه در ایهن زمهان در منطقههی
قرنطینه اعالم حضور نکردهاند یا در منطقهی قرنطینه حاضر نیستند ،مجاز به شروع آن مرحله نخواهند بود.
اگر مراحل متوالی یک مسابقه در یک روز برگزار شوند ،باید بین زمان اتمام تالش آخهرین مسهابقهدهنهده از مرحلهه نخسهت و بسهتهشهدن درب
قرنطینه مرحله بعد حداقل یک فاصله زمانی دو ساعته وجود داشته باشد.
مسابقهدهندهی شركتكننده در مراحل مقدماتی و نیمهنهایی:
أ)
ب)
ج)
د)

باید براساس ترتیب مشخص شده در لیست شروع رسمی مرحلهی مربوطه ،تالش خود را روی مسیر آغاز كند .اگر مسابقهدهنده در زمهان
تعیینشده امکان شروع تالش را نداشته باشد ،هیج تغییری در ترتیب شروع مجاز نخواهد بود.
باید بر روی هریک از Boulderهای دورهی مربوطه ،به ترتیب از پیش تعیینشده تالش كند.
باید زمان استراحتی ،مساوی با زمان چرخش ،در بین تالشهای مسابقهدهنده روی هر  Boulderمتوالی در نظر گرفته شود.
در پایان زمان چرخش مسابقهدهندگانی كه:
 )1در حا تالش هستند باید صعود خود را متوقف كرده و به منطقهی ترانزیت مشخصی وارد شهوند .ایهن منطثههی ترانزیهت بایهد در
محلی واقع شدهباشد كه مسابقهدهندگان نتوانند از آنجا هیچ یک از Boulderهایی كه هنوز روی آنها تالش نکردهاند را مشاهده
كنند.
 )2در حا استراحت بودهاند تالششان را روی  Boulderبعدی -با در نظر داشتن ترتیب Boulderها -آغاز كنند .رئیس هیئت داوری
باید* اطمینان حاصل كند مسابقهدهندگان پیش از پایان زمان چرخش از منطقهی ترانزیت خارج نشده باشند.

مرحله نهایی:
أ)
ب)

باید با معرفی مسابقهدهندگان راهیافته به این مرحله آغاز شود.
برای هر دسته:
 )1هر  Boulderباید توسط تمام مسابقهدهندگان براساس ترتیب مشخص شده در لیست شروع رسمی تالش شود؛
 )2بهمحض آنکه تالش مسابقهدهندهای به پایان رسید ،به منطقه ترانزیت جداگانهای برده میشود و بالفاصهله مسهابقهدهنهده بعهدی
صعودش را آغاز میكند.
 )۳بهمحض آنکه تمام مسابقهدهندگان تالش خود را به پایان رساندند ،باید بهصورت گروهی به  Boulderبعدی برده شوند.

روند مشاهده مسیر
مشاهدهی مسیر:
أ)
ب)

برای مراحل مقدماتی و نیمهنهایی هیچ زمان مشاهدهی جداگانهای وجود ندارد.
پیش از مرحلهی نهایی باید یک بازدید دستهجمعی به مدت دو ( )2دقیقه برای هر  Boulderوجود داشته باشد:
 )1در طو این زمان ،مسابقهدهندگان میتوانند (فقط) گیرههای مشخصشدهی شروع را لمس كنند و نباید از هیچگونه تجهیزات ضبط
استفاده كنند.
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 )2در پایان این زمان مسابقهدهندگان با هدایت مسئوالن رسمی  IFSCبه منطقهی قرنطینه یا منطقهی ترانزیت بازمیگردند.

روند صعود
زمان چرخش باید برای:
مراحل مقدماتی و نیمهنهایی پنج ( )۵دقیقه باشد؛

أ)

مرحلهی نهایی چهار ( )4دقیقه باشد،

ب)

و هر مسابقهدهنده میتواند ،در زمان چرخش مربوطه ،بر روی هر  Boulderبه تعداد نامحدود تالش كند .در شهرایط خها  ،اگهر مسهابقهای در حالهت
“پس از فعالیت اصلی” باشد یک زمان تمرین مجزا میتواند تعریف شود ،كه در مدت آن مسابقهدهندگان میتوانند بر روی Boulderها تمهرین یها كهار
كنند .در خارج از این زمان تمرین ،روی هر  Boulderباید به طور كامل تالش شود و مسابقهدهندگان نباید هیچ بخشی از یهک  Boulderرا در طهو
زمان چرخش تمرین یا كار كنند.
هر  Boulderباید* پیش از آغاز نخستین تالش هر مسابقهدهنده پادسازی شود .مسابقهدهندگان در هر زمان میتوانند:
هر بخشی از  Boulderكه بدون استفاده از هیچ گیرهای امکان دستیابی به آن وجود دارد را تمیز كنند.

أ)

درخواست پادسازی هر بخشی از  Boulderرا بدهند.

ب)

به این منظور تنها میتوان از فرچهها و سایر اقالم تهیه شده توسط میزبان رویداد استفاده كرد.
تالش یک مسابقهدهنده:
أ)
ب)

از لحظهای كه تمام بخشهای بدنش از زمین جدا شوند ،شروع شده محسوب میشود.
هنگامی خاتمه یافته محسوب میشود كه:
 )1موفق باشد؛
مسابقهدهنده سقوط كرده باشد یا پس از شروع تالش زمین را لمس كرده باشد؛ یا

)2

 )۳تالش توسط داور  Boulderیا یک مسئو  IFSCدر موارد زیر متوقف شده باشد:
أ)
ب)

تالش ناموفق باشد؛ یا
حادثهی فنی رخ داده باشد.

داوری و امتیازدهی
هر  Boulderباید توسط حداقل یک ( )1داور ملی داوری شود ،كه باید موارد زیر را ثبت كند:
أ)

تعداد تالشهای هر مسابقهدهنده .انجام موارد زیر برای مسابقهدهنده تالش محسوب میشود:
 )1تالش را چه صحیح چه اشتباه شروع كند؛
 )2پیش از شروع تالش هرگونه گیرهی مصنوعی یا سازه را ،به غیر از موارد زیر ،لمس كند یا از آنها استفاده نماید:
أ)
ب)

گیرههای شروع ،یا
هرگونه گیرهی مصنوعی یا سازهای كه برای محدود كردن بخش(های) قابل استفاده از هر گیرهی شروع ،نصب شده یا قهرار
داده شده است (“گیرهی مسدودكننده”)؛

 )۳هرگونه تیک زدن به مسیر؛
در رابطه با موارد ( )2و ( ،)۳برخورد انضباطی نیز میتواند صورت گیرد.
ب)

در كدام تالش مسابقهدهنده گیرهی  Zoneرا مهار كرده یا از آن استفاده كرده است؛

ج)

در كدام تالش مسابقهدهنده  Boulderرا به صورت موفق به پایان رسانده است.
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تالش یک مسابقهدهنده:
أ)

“ناموفق” داوری خواهد شد ،اگر:
 )1مسابقهدهنده به صورت اشتباه تالش را شروع كرده باشد؛
 )2مسابقهدهنده پس از ترد زمین تشک را لمس كرده باشد؛
 )۳زمان چرخش به پایان رسیده باشد؛
 )4مسابقهدهنده از هرگونه كمک مصنوعی استفاده كرده باشد،

و در جایی كه مسابقهدهنده یک تالش ناموفق انجام میدهد ،داور  Boulderباید دستور توقف تالش مربوطه را دهد ،و
ب)

در غیر اینصورت “موفق” داوری خواهد شد ،اگر مسابقهدهنده در یک وضعیت مهار شده:
 )1هر دو دست را روی گیرهی  TOPقرار دهد؛ یا
 )2روی  Boulderبایستد،

در هر حالت داور  Boulderیک دست را باال برده و ” “OKرا اعالم میكند.
شروع تالش یک مسابقهدهنده به صورت زیر داوری خواهد شد:
أ)

شروع تالش “صحیح” است ،هرگاه مسابقهدهنده با هر دو دست و هر دو پا روی گیرههای شروع ،به یک وضعیت پایدار مهارشهده دسهت
یابد ،بدون آنکه هیچ گیرهی مصنوعی یا سازهی دیگری را مهار یا استفاده كرده باشد .به منظور اجتناب از تردید ،در هنگام شروع تهالش
روی یک  ،Boulderمسابقهدهنده میتواند:
 )1هر بخشی از سطح دیواره را به منظور رسیدن به گیرههای شروع ،لمس یا مهار كرده یا از آن استفاده كند؛ و یا
 )2گیره(های) مسدودكننده را لمس كند.

ب)

شروع تالش “اشتباه” است ،هرگاه مسابقهدهنده:
 )1نتواند با هر دو دست و هر دو پا روی گیرههای شروع ،به یک وضعیت پایدار مهارشده دست یابد؛ یا
 )2پیش از رسیدن به یک وضعیت پایدار مهارشده با هر دو دست و هر دو پا روی گیرههای شروع ،هرگونه گیرهی مصنوعی یا سازهای
را كه به عنوان گیرههای شروع مشخص نشدهاند را مهار یا استفاده كند.

رده بندی
در هریک از دسته Boulderها:
أ)
ب)

مسابقهدهندهای كه موفق به شروع دسته boulderها نمیشود یا مجاز به آغهاز تهالش روی دسهته boulderهها نمیباشهد ،در مرحلهه
مربوطه ردهبندی نخواهد شد و در نتایج با  IRMمتناسب مشخص میشود.
هر مسابقهدهندهای كه دستهی  Boulderرا شروع كرده باشد باید به ترتیب زیر ردهبندی شود:
 )1به ترتیب نزولی ،تعداد Boulderهایی كه با موفقیت كامل شدهاند (”“Topها)؛
 )2به ترتیب نزولی ،تعداد Boulderهایی كه مسابقهدهنده در آنها به یکی از موارد زیر دست یافته است:
أ)

گیرهی  Zoneرا مهار یا استفاده كرده است (در هر دو حالت ،با هریک از دستها)؛ یا

ب)

 Boulderرا به طور موفق بدون استفاده یا مهار گیرهی  Zoneبه پایان رسانده باشد،

این تعداد “امتیازهای  “ Zoneكسبشده خواهد بود؛
 )۳به ترتیب صعودی ،تعداد تالشهایی كه برای دستیابی به این Topها انجامشده است؛
 )4به ترتیب صعودی ،تعداد تالشهایی كه برای دستیابی به این امتیازهای  Zoneانجامشده است؛
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ردهبندی نیمهنهایی و نهایی:
اگر پس از پایان مرحلهی نیمهنهایی مسابقهدهندگانی به دنبا روند ردهبندی مشخص شده در بند  -۸-1۹رتبهی مساوی كسهب كننهد ،رتبههی نسهبی
آنها باید به صورت زیر تعیین شود:
أ)
ب)

با بازگشت به قبل ،به رتبهی مرحلهی قبل (مگر آنكه مرحلهی قبل با دو گروه شروع برگزار شده باشد)؛
اگر در رابطه با مرحلهی نهایی (یا اگر مرحلهی نهایی كنسل شده باشد ،مرحلهی نیمهنهایی) به دنبا بازگشت به قبل مسابقهدهندگانی در
رتبههای او  ،دوم یا سوم تساوی رتبه داشته باشند ،رتبهی نسبی این مسابقهدهندگان با مقایسهی بهترین نتایج برای هر مسابقهدهندهی
مذكور به صورت زیر محاسبه میشود:
 )1ابتدا با مقایسه تعداد Topی كه ورزشکار در تالش یک و سپس تعداد Topی كه ورزشکار در تالش دو و  ...به دست آورده است؛
 )2در صورتی كه شماره أ) نتوانست رفع تساوی كند ،با مقایسه تعداد Zoneی كه ورزشکار در تالش یک و سپس تعهداد Zoneی كهه
ورزشکار در تالش دو و  ...به دست آورده است،

اگر بعد از اعما موارد  )1و  )2همچنان ورزشکاران مساوی بودند ،نتیجهی این مسابقهدهندگان باید مساوی در نظر گرفته شود.
ردهبندی كلی
ردهبندی كلی باید به شکل زیر تعیین شود:
أ)

مسابقهدهندگان دارای رتبهی نهایی ،با همان ترتیب رتبه؛ و

ب)

در صورت برگزاری مرحلهی نیمهنهایی ،مسابقهدهندگان دارای رتبهی نیمهنهایی ،با همان ترتیب رتبه؛ و

ج)

مسابقهدهندگانی كه فقط دارای رتبهی مقدماتی هستند ،با همان ترتیب رتبه ردهبندی میشوند ،اگر مرحلهی مقدماتی با دو گهروه شهروع
برگزار شده باشد ،ردهبندی كلی آنها باید از ادغام ردهبندیهای هر گروه حاصل شود ،به طوری كه مسابقهدهندگان با رتبهی مشابه بهین
دو گروه ،مساوی در نظر گرفته شوند.

حوادث فنی و اعتراضات
به منظور تشخیص حادثهی فنی و رسیدگی به اعتراضات باید تنها از فیلمهای رسمی ضبطشده ،و بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری ،از هر فیلم
ضبطشده برای پخش رسمی  ،IFSCاستفاده شود .فیلمهای رسمی ضبط شده باید حداقل موارد زیر را ضبط كرده باشند:
أ)

گیرههای شروع هر Boulder؛

ب)

گیرهی  Zoneهر  Boulder؛ و

ج)

 Topهر Boulder؛

د)

هرگونه عالمتگذاری روی سطح دیواره.

چنانچه مسابقهدهنده ،مسئو تیم یا داور  Boulderاعتقاد داشته باشند كه یک حادثهی فنی رخ داده است ،باید پیش از هر تالش دیگری داور
 IFSCرا از این موضوع مطلع كنند .هیچگونه حادثهی فنی كه پس از شروع زمان چرخش بعدی اطالع داده میشود ،نباید در نظر گرفته شود.
داور  ،IFSCو اگر نیاز باشد با مشورت با سرطراح ،باید مشخص كند كه آیا حادثهی فنی رخ داده است یا خیر .برای اجتناب از تردید ،مهورد زیهر
حادثهی فنی محسوب نمیشود:
أ)

تعلیق تالشهای یک مسابقهدهنده برای توقف خونریزی او.

اعتراضی كه در صورت پذیرفتهشدن:
أ)

به مسابقهدهنده (مسابقهدهندگان) متاثر امکان انجام تالشهای دیگری روی (Boulderهای) مربوطه را بدهد:
 )1اگر توسط مسابقهدهندهی مربوطه ابراز شده باشد ،میتواند به صورت شفاهی باشد و هزینهی اعتراض نیاز نخواهد بود؛
 )2اگر توسط یک مسئو تیم مطرح شده باشد ،باید مکتوب تسلیم شود،

و در هر حالت:
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اگر مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمهنهایی باشد ،باید پیش از پایان زمان چرخش بعدی؛
اگر مربوط به مرحلهی نهایی باشد ،باید پیش از آغاز تالش مسابقهدهندهی بعدی ،تسلیم شود.

به مسابقهدهنده (مسابقهدهندگان) متاثر امکان انجام تالشهای دیگری روی (Boulderهای) مربوطه را ندهد ،باید به صهورت مکتهوب
ارائه شود و:
 )1در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمهنهایی در بازه زمانی پنج ( )۵دقیقه پس از انتشار نتهایج رسهمی آن
مرحله باید انجام شود؛ و
 )2در رابطه با مرحله نهایی بالفاصله پس از انتشار نتیجه غیر رسمی مسابقهدهنده مربوطه در صفحه نمایش باید انجام شود (یا اگهر
نتیجهی غیر رسمی نمایش داده نمیشود ،نتیجهی رسمی).

در جایی كه حادثهی فنی تایید شده یا اعتراض ذیل بند -۸-2۵أ):
أ)

ب)

بتواند در زمان چرخش مربوطه برطرف بررسی شود ،باید به مسابقهدهنده مربوطه پیشنهاد داده شود به تالش خود ادامه دهد:
 )1اگر مسابقهدهنده ادامه تالش را برگزید ،حادثه فنی پایانیافته تلقی خواهد شد.
 )2اگر مسابقهدهنده ادامه تالش را انتخاب نکند ،آنگاه او تالش خود را در زمانی كه رئیس هیئت داوری با توجه به موارد زیر محاسهبه
میكند ،ادامه خواهد داد:
زمان تجدیدقوا برای مسابقهدهندهی مشمو مناسب باشد؛
أ)
تاثیر روی سایر مسابقهدهندگان را حداقل كند؛
ب)
برنامهی كلی مسابقه.
ج)
نتواند در زمان چرخش مربوطه برطرف بررسی شود:
 )1تنها در مورد حادثهی فنی ،مرحله باید تا زمان برطرف شدن رسیدگی به مساله برای مسهابقهدهندهی مشهمو حادثهه فنهی و تمهام
مسابقهدهندگان تالشكننده روی Boulderهای قبلی متوقف شود؛
 )2مسابقهدهندگان متاثر شده باید با هدایت رئیس هیئت داوری تالششان را به محض آنكه مساله برطرف رسیدگی شد ادامه دهند،
در هر حالت ،مسابقهدهندگان با هدایت رئیس هیئت داوری عمل خواهند كرد .برای اجتناب از هرگونه تردید ،هر مسابقهدهندهای كهه
پیش از برطرف شدن رسیدگی به مساله فضای مسابقه را ترد كند ،اجازهی ادامهی تالشهایش را نخواهد داشت.

زمانی كه مسابقهدهندهی مشمو حادثه فنی یا مسابقهدهندهای كه مورد اعتراض بوده است تالش خود از سر میگیرد:
أ)
ب)

باید به مسابقهدهنده زمان باقیمانده در لحظه وقوع حادثه را تخصیص داد .این زمان حداقل دو ( )2دقیقه است؛
تالش بعدی او:
 )1در حالت حادثهی فنی ،باید به عنوان ادامهی تالش پیشین او در نظر گرفته شود؛ و
 )2در حالت اعتراض رسیدگی شده ،میتواند به صورت یکی از دو مورد زیر در نظر گرفته شود:
أ)

ادامهی تالش پیشین او؛ یا

ب)

به عنوان یک تالش جدید،

در هر حالت همانطور كه شرایط ایجاب میكند.

 -9طرعت
کلیات
قالب
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مسابقات سرعت باید:
شرایط اجرایی زیر را داشته باشند:

أ)

 )1بر روی دیوارههای مصنوعی كه مطابق مشخصات تعیین شده در قوانین پروانهی سرعت  IFSCطراحی شدهاند برگزار شوند؛
 )2در آنها از سیستم زمانسنج خودكار مورد تایید  IFSCاستفاده شود؛ و
 )۳طناب از باال با استفاده از یک سیستم حمایت خودكار تحت پروانهی  IFSCبه مسابقهدهنده متصل شده باشد،
در شرایط استثنایی ،رئیس هیئت داوری می تواند اجازه دهد به جای آن از طناب قرقره استفاده شود كه توسط دو حمایتچی كه بر روی زمین و در كنهار
خط سیر صعود مستقر شدهاند ،كنتر میشود.
با مراحل زیر برگزار شوند:

ب)

 )1مرحله 1مقدماتی كه شامل یک دور 2است و بر روی دو مسیر برگزار میشود ،مسیر سمت چپ ” “Aو مسیر سهمت راسهت ” ،“Bكهه
مسابقهدهندگان به صورت جفتی روی آنها صعود میكنند؛ و
 )2اگر تعداد مسابقهدهندگانی كه زمان مقدماتی معتبر كسب كردهباشند چهار ( )4یا بیشتر باشد ،یک مرحله نهایی كهه شهامل دو ( )2تها
چهار ( )4دور حذفی است.
پیش از مرحلهی مقدماتی باید* دورهی تمرین در نظر گرفته شود .اگر دورهی تمرین در نظر گرفته شده باشد ،بایهد زمه ان و آرایهش آن در
جلسهفنی اعالم شود.

ج)

 IFSCركوردهای قهرمانی جهان ،المپیک و جهانی را در دستههای زیر به رسمیت میشناسد:
مردان ( با سن  16سا به باال در سا برگزاری رویداد تقویمی مرتبط)

أ)

زنان ( با سن  16سا به باال در سا رویداد تقویمی مرتبط)

ب)

یک ركورد تنها در حین رقابتهای امتیازی (یعنی نه در حین دورهی تمرین ،هرگونه رقابت لغو شده یا رقابتی كه در نظهر گرفتهه نمیشهود) و در
صورت برقراری شرایط زیر میتواند در نظر گرفته شود:
أ)

سطح دیواره و گیرهها:
 )1پیش از آغاز مسابقه به تأیید نماینده فنی  IFSCرسیده باشد تا از مطابقت با قوانین پروانه سرعت  IFSCاطمینان حاصل شود؛ و
 )2میزبان رویداد یک كپی از گزارش تأییدیه  IFSCمرتبط تهیه كرده و به رئیس هیئت داوری بهعنوان مدرد ارائه دهد،
سیستم زمانسنج مورد استفاده در رعایت الزامات موردنیاز برای ركورد جهانی به تایید  IFSCرسیده باشد.
مسابقه بخشی از یک رویداد تقویمی باشد؛

د)

رئیس هیئت داوری توسط  IFSCمنصوبشده باشد؛ و

ه)

میزبان رویداد آزمایشهای ضد توانافزایی را در جهت رعایت مقررات ملی حاكم بر ورزشهای بین المللی در كشور خود ،دستورالعمل ضهد
توانافزایی جهانی ،روند و خط مشی ضد توانافزایی  IFSCو قوانین انضباطی آن برای هر مسابقهدهندهای كه زمانی كمتهر از یها برابهر بها
ركورد جهانی حا حاضر ثبت میكند ،فراهم كرده باشد،

ب)
ج)

اگر مسابقهدهندهی مربوطه در مسابقهی مرتبط اخراج یا اخراج به سبب رفتار شود ،هرگونه ركورد ثبتشده در مسابقه باطل خواهد شد.
 -۹-۳الف -در رابطه با بند  ،-۹-۳هنگامی كه نخستین بار یک ركورد ثبت میشود:
أ)

آن زمان به عنوان ركورد رویداد و یا جهانی (در صورت تناسب) تعیین میشود و رئیس هیئت داوری مسابقه ،مرحلهای كه رقابت مهوردنظر
در آن برگزار شده ،نام ،دسته و ملیت مسابقهدهنده و تاریخ زمان آن رقابت را ثبت خواهد كرد؛

ب) اگر چند مسابقهدهنده در رقابت مشابه هركدام یک زمانِ ركورد ثبت نمایند:
 )1اگر مسابقهدهندگان مرتبط ،هنگامی كه زمان تا نزدیکترین  1 1000ثانیه اندازهگیری شود ،زمانههای متفهاوتی ثبهت كهرده باشهند،
ركورد جهانی به مسابقهدهندهی برندهی رقابت تعلق خواهد گرفت؛ یا
1 Round
2 Stage
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 )2اگر مسابقهدهندگان مرتبط ،هنگامی كه زمان تا نزدیکترین  1 1000ثانیه اندازهگیری شود ،زمانههای یکسهان ثبهت كهرده باشهند،
ركورد جهانی به طور مشترد به هردو مسابقهدهنده تعلق خواهد گرفت.
چنانچه:
 )1مسابقهدهندهی مرتبط متعاقب مسابقهی مفروض یا در ارتباط با هرگونه تخطی از دستورالعمل  WADAاخراج یا اخراج به سهبب رفتهار
شود :یا
 )2در طو دورهی مسابقه مشخص گردد سیستم زمان سنج مورداستفاده معیوب است ،آنگاه
نتیجهی مذكور باطل خواهد شد .رئیس هیئت داوری نیز همین را ثبت خواهد كرد.

ایمنی
هر مسابقهدهنده باید  Harnessبه تن داشته باشد .درصورتیكه رئیس هیئت داوری بهصورت منطقی به این باور برسد كه  Harnessمسهابقه-
دهنده ایمن نیست باید مانع آغاز صعود مسابقهدهنده شود.

ترتیبهای شروع و سهمیهها
سهمیهی مرحله نهایی باید بهصورت زیر باشد:

تعداد مسابقهدهندگانی كه زمان معتبر در مرحله مقدماتی كسب میكنند

سهمیه

4ه۷

4

 ۸ه 1۵

۸

<1۵

16

ترتیب شروع:
أ)

برای مرحلهی مقدماتی باید به صورت زیر تعیین شود:
 )1برای مسیر  ،Aبا قرعهكشی؛ و
 )2برای مسیر  ،Bمشابه مسیر  Aو با یک تناوب  ۵0درصدی ،به عنوان مثا اگر لیسهت شهروع شهامل  20یها  21مسهابقهدهنده باشهد،
مسابقهدهندهای كه به عنوان نفر 11ام روی مسیر  Aشروع به صعود میكند ،به عنوان نخستین نفر روی مسیر  Bتالش خواهد كرد؛

ب)

برای هر دور از مرحله نهایی باید مطابق ضمیمهی  2باشد ،این ضمیمه چیهنش مسه ابقهدهندگان در مسهیرهای ههر رقابهت را نیهز نشهان
میدهد .اگر دو یا چند مسابقهدهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند ،ترتیب شروع آنها در دور نخسهت از مرحلههی نههایی بایهد بها
قرعهكشی تعیین شود.

روند مسابقه
 -۹-6الف -هر مسیر پس از اتمام دورهی تمرین و پس از اتمام مرحلهی مقدماتی برای هر دسته پاكسازی میشود.
چنانچه دورهی تمرین برگزار شود ،باید* به مسابقهدهندگان اجازهی یک صعود تمرینی روی هر مسیر داده شود .در صورت بهروز خطهای شهروع
مسابقهدهندگان متوقف نخواهند شد .دورهی تمرین باید*:
أ)
ب)

شامل نمایش سیگنا خطای شروع و تجهیزات زمانگیر باشد؛ و
به صورت مشابه مرحلهی مقدماتی باشد ،هر مسابقهدهنده واجد شرایط شركت در مرحله مقدماتی یک تالش بر روی هر مسهیر بها ترتیهب
شروع منتشرشده برای مرحله مقدماتی انجام میدهد .رئیس هیئت داوری میتواند زمانبندی و قالب دوره تمرین را متناسب با شرایط ویژه
هر مسابقه تعیین كند.

در مرحلهی مقدماتی:
أ)

هر مسابقهدهنده میتواند یک تالش روی هر مسیر انجام دهد ،به غیر از زمانی كه:
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 )1به دنبا خطای شروع یا حادثهی فنی ،صعود مجدد الزم شود .در این حالت باید انجام یک تالش اضافی مجاز باشد؛ یا
 )2مسابقهدهندهای هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر نشود ،در این حالت رقابت مربوطه باید بدون او پیش رود.
ب)

هر مسابقهدهنده باید تا اتمام تالشهایش بر روی هر دو مسیر تحت نظارت رئیس هیئت داوری در منطقه مسابقه باقی بماند.

ج)

مسابقهدهندهای كه مرتکب یک خطای شروع در رقابتی از مرحلهی مقدماتی میشود باید از مرحلهی مقدماتی حذف شود (و باید هر زمهان
معتبری كه پیش از آن كسب كرده است را از دست دهد) .مسابقهدهندهای كه مرتکب خطای شروع نشده است میتواند به تنههایی صهعود
مجدد انجام دهد ،این صعود مجدد پیش از رقابت برنامهریزیشدهی بعدی انجام میشود.

مرحله نهایی:
باید بهصورت مجموعهای از دورها برگزار شود كه هر یک بهصورت تعدادی رقابت 1حذفی است .برندهی یک رقابت از ههر دور بهه دور
بعد راه مییابد .تعداد دورها و رقابتها در هر دور با توجه به سهمیهی مرحلهی نهایی تعیین میشود.

أ)

در هر رقابت مرحلهی نهایی ،برنده باید به صورت زیر مشخص شود:

ب)

 )1هرگاه هر دو مسابقهدهنده زمانی معتبر كسب كنند ،مسابقهدهندهای كه كمترین زمان معتبر را كسب میكند برنده است؛
 )2هرگاه مشخص شود یک مسابقهدهنده مرتکب خطای شروع شده است ،مسابقهدهندهی دیگر برنده است؛
 )۳هرگاه هر دو مسابقهدهنده زمانی برابر كسب كنند یا هیچكدام زمان معتبر كسب نکنند (غیر از حالتی كه یک خطای شروع رخ داده
است):
أ)
ب)

مسابقهدهندهی با بهترین رتبهی مقدماتی برنده است؛ یا
اگر هر دو مسابقهدهنده رتبهی مقدماتی یکسان داشته باشند ،رقابت مربوطه باید دوباره برگزار شود؛

 )4هرگاه مسابقهدهندهای هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر نشود ،مسابقهدهندهی دیگر برنده است.
ج)

معرفی مسابقهدهندگان راهیافته به دور نیمهنهایی باید پیش از اولین رقابت دور نیمهنهایی انجام شود.

د)

مسابقهدهندگان حذف شده در دور نیمهنهایی باید برای مقام سوم و چهارمی در فینا كوچک رقابت كنند.

ه)

برندگان رقابتهای نیمه نهایی باید برای مقام اولی و دومی در فینا بزرگ رقابت كنند ،كه بعد اتمام فینا كوچک (یا اگر چند دسهته در
حا رقابت به طور موازی هستند ،بعد از اتمام رقابتهای فینا كوچک) برگزار میشود .اگر یک خطای شروع در ههر فینها بزرگهی رخ
دهد ،مسابقهدهندهی برنده می تواند انتخاب كند كه به منظور ثبت یک ركورد جهانی ،یها بهه تناسهب بهه منظهور ثبهت هرگونهه ركهورد
قهرمانی ،به تنهایی در رقابت صعود كند.

و)

هر مسابقهدهنده باید تا هنگامی كه حذف میشود تحت نظارت رئیس هیئت داوری در منطقه مسابقه باقی بماند.

روند صعود
تمامی رقابتها باید با یک عالمت صوتی واضح كه توسط آغازگر تنظیم میشود ،آغاز شوند .آغازگر نباید از مسئولین رسمی  IFSCباشد .آغازگر
باید موقعیتی را انتخاب كند كه قابلرؤیت مسابقهدهندگان نباشد .منبع عالمت شروع باید تا حد امکان نزدیک و بهه فاصهله مسهاوی از تمهام
مسابقهدهندگان باشد.
هر رقابت باید با یک مقررات شروع مشترد برگزار گردد:
أ)

در هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر ،هر مسابقهدهنده:
 )1باید* طی مدت ده ( )10ثانیه حسگر شروع را در موقعیت شروع موردنظر خود قرار دهد .در طو این زمان مسابقهدهندگان میتوانند
(فقط) گیرههای ابتدایی مسیر را بدون تردكردن زمین لمس كنند؛
 )2خود را به حمایتچی معرفی كند .حمایتچی باید تایید كند كه:
أ)

 Harnessمسابقهدهنده به صورت كامل بسته شده است؛ و
1 Race
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 Harnessمسابقهدهنده به طور ایمن به سیستم حمایت خودكار یا طناب قرقره متصل شده است.

ب)

 )۳در حالت همگذری همانگونه كه آغازگر تعیین میكند ،در فاصله حداكثر دو ( )2متری از روبروی دیهواره و پشهت بهه دیهواره ،قهرار
بگیرد.
ب)

با فرمان بهجای خود ،هر مسابقهدهنده بدون تاخیر در وضعیتی قرار میگیرد كه هر دو دست و یک پایش بر روی گیرههای انتخابیاش
و یک پایش بر روی صفحه آغاز قرار داشته باشد.

ج)

پسازآنکه تمام مسابقهدهندگان بهصورت بیحركت در حالت شروع ماندند ،آغازگر واژه آمادهاید را اعالم كرده و پسازآن كلید زمانسنج
را میفشارد.

د)

اگر به هر دلیل پس از فرمان “به جای خود” اما پیش از اعالم كردن “آمادهاید” توسط آغازگر:
 )1آغازگر متقاعد نشود كه رقابت میتواند به پیش رود؛ یا
 )2یک مسابقهدهنده دستش را باال ببرد تا نشان دهد برای شروع آماده نیست،

آغازگر باید به تمام مسابقهدهندگان دستور دهد كه به حالت همگذری بازگردند.
اگر یک مسابقهدهنده از آ) یا ب) تبعیت نکند ،یا با هر عملی برای مسابقهدهندگان دیگر مزاحمت ایجاد كند ،آغازگر باید به تمام مسابقه-
دهندگان دستور دهد كه به حالت همگذری بازگردند .رئیس هیئت داوری میتواند به مسابقهدهندهی متخلف یک كارت زرد نشان دهد.

ه)

خطاهای شروع:
أ)

هرگاه در رقابتی ،پس از اعالن “آمادهاید” توسط آغازگر:
 )1یک مسابقهدهنده زمان واكنشی كمتر از  0.100ثانیه داشته باشد ،باید برای آن مسابقهدهنده خطای شروع ثبت شود؛ و
 )2هر دو مسابقهدهنده زمان واكنشی كمتر از  0.100ثانیه داشته باشند:
أ)
ب)

باید برای مسابقهدهنده با كمترین (سریعترین) زمان واكنش خطای شروع ثبت شود؛ و
اگر هر دو مسابقه دهنده زمان واكنش برابر داشته باشند ،رقابت مربوطه باید دوباره برگزار شود و هیچ خطای شروعی نبایهد
ثبت شود.

ب)

عالوه بر هر عالمتی كه در پی خطای شروع از سیستم زمانسنج پخش میشود ،آغهازگر نیهز بایهد در سهریعترین زمهان ممکهن واژهی
“ایست!” را اعالن كند.

ج)

هیچ اعتراضی نمیتواند در رابطه با اعتبار زمان واكنش ثبت شده توسط سیستم زمانسنج خودكار تاییده شده توسط  IFSCارائه شود.

یک نتیجه:
أ)

“زمان معتبر” ثبت خواهد شد اگر مسابقهدهندهی مربوطه:
 )1به صفحه سوییچ زمانسنج ضربه زده؛ و
 )2زمانسنج را متوقف كند،

به جز هنگامی كه یک خطای شروع توسط هر مسابقهدهندهای در رقابت مربوطه رخ داده باشد؛
ب)

” “Fallیا “بدون نتیجه” ثبت خواهد شد اگر مسابقهدهندهی مربوطه:
 )1نتواند زمانسنج را متوقف نماید؛
 )2هرگونه سقوط سُر خوردن را با استفاده از گیرهای غیر از باالترین گیرهی مهارشده استفاده شده پیش از سقوط ُسهر خهوردن متوقهف
سازد؛
 )۳از لبههای كناری یا باالیی دیواره برای صعود استفاده كند؛
 )4پس از آغاز صعود ،هر قسمت از بدنش زمین را لمس كند.
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به جز پس از یک خطای شروع ،برای مسابقهدهندگان باید حداقل زمان استراحت پنج ( )۵دقیقه بین تالشها روی مسیر(ها) فراهم شود.

داوری و امتیازدهی
زمان صعود برای هر مسابقهدهنده باید فاصله زمانی بین عالمت شروع و لحظه كامل شدن تالش مسابقهدهنده تعریف شود .سیستم زمانسهنج
باید:
زمان صعود را برای هر مسابقهدهنده جداگانه ثبت نموده و نمایش دهد.

أ)

1
 1000ثانیه را داشته باشد.
توانایی اندازهگیری زمان با دقت حداقل

ب)

1
 1000ثانیه ثبت شود؛
 )1به منظور ردهبندی زمان باید تا نزدیکترین
1
 100ثانیه نمایش داده شود ،مگر برای نمایش تحوهی رفع تساوی الزم باشد
 )2زمان در نتایج رسمی به صورت گرد شده به نزدیکترین
1
 1000نمایش داده شود.
با دقت

بالاستفاده.

رده بندی
ردهبندی مقدماتی:
أ)

مسابقهدهندهای كه موفق به شروع هیچیک از دو رقابت نمیشود یا مجاز به آغاز تالش روی هیچیک از دو رقابهت نمیباشهد ،در مرحلهه
ردهبندی نخواهد شد و در نتایج با “شروع نکرده” یا دیگر  IRMمتناسب مشخص میشود،

ب)

هر مسابقهدهندهای كه حداقل یک رقابت مقدماتی را آغاز میكند به ترتیب بهترین (یا تنها) نتیجهی خود ردهبندی خواهد شد ،نتهایج بهه
ترتیب اولویت زیر در نظر گرفته میشوند:
 )1زمان معتبر (زمان كمتر بهتر خواهد بود) تا

1
1000

اندازهگیری شده.

( Fall )2سقوط كرده) یا “بدون نتیجه”؛
 )۳خطای شروع؛
 )4هرگونه  IRMكسب شده به عنوان نتیجهی رقابت.
هرگاه دو یا چند مسابقهدهنده بهترین نتیجهی برابر (به جز خطای شروع) داشته باشند ،هرگونه نتیجهی دوم بهرای رفهع تسهاوی مطهابق
ترتیب اولویت ذكر شده در قسمت ب) مقایسه خواهد شد ،با این شرط كه:

ج)

 )1اگر یک مسابقهدهنده تنها یک نتیجه داشته باشد ،نتیجهی دوم او به منظور این مقایسه به صورت “بدون نتیجه” فرض خواهد شهد؛
و
 )2اگر این مقایسه نتواند تساوی را رفع نماید ،مسابقهدهندگان مرتبط با رتبهی یکسان ردهبندی خواهند شد.
اگر پس از روند ردهبندی ذكر شده در باال سهمیهی مرحلهی نهایی به دلیل ردهبندی مساوی افزایش یابد ،مسابقهدهندگان مسهاوی بایهد
روی مسیر  ،Aتا از بین رفتن تمام تساویهای مرتبط ،صعود مجدد انجام دهند .زمان ثبت شده در این تالشها تنها برای مشخص كردن
مسابقهدهندگان راهیافته به مرحلهی نهایی و نه برای هیچ منظور دیگری به كار میرود.

د)

ردهبندی نهایی:
أ)

ب)

مسابقهدهندهای كه موفق به شروع نخستین رقابت برنامهریزیشدهی خود نمیشود یها مجهاز بهه آغهاز تهالش روی نخسهتین رقابهت
برنامهریزیشدهی خود نمیباشد ،در این مرحله ردهبندی نخواهد شد و در نتایج با “شروع نکهرده” یها دیگهر  IRMمتناسهب مشهخص
میشود.
مسابقهدهندگان در مرحلهی نهایی باید به ترتیب آخرین دوری كه در آن رقابت كردهاند ردهبندی شوند و از این رو:
 )1ابتدا ،برنده(برندگان) رقابت در هر دور مربوطه؛ و
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 )2سپس ،مسابقهدهندگان حذف شده در هر دور به ترتیب زمانشان در آن دور ردهبندی میشوند (مسابقهدهندگانی كهه ههیچ زمهان
معتبری ندارند در جایگاه آخر آن دور ردهبندی میشوند و اگر مسابقهدهندگان حذف شده تساوی رتبهه داشهته باشهند ،نسهبت بهه
یکدیگر با استفاده از زمان كسبشدهشان در دور قبل (و در صورت لزوم دورهای متوالی پیشین و یا براساس مرحلههی مقهدماتی)
ردهبندی میشوند.
ردهبندی كلی:
باید به شکل زیر تعیین شود:
أ)

مسابقهدهندگان دارای رتبهی نهایی ،با همان ترتیب رتبه؛ و

ب) مسابقهدهندگان بدون رتبهی نهایی به ترتیب رتبهی مقدماتیشان،
هرگاه دوری از مرحلهی نهایی لغو شود ،مسابقه پایان یافته تلقی میشود و ردهبندی كلی پس از آخرین دور كامل شهده محاسهبه خواههد شهد ،برنهدگان
رقابت در آخرین دور كامل شده ،نسبت به یکدیگر براساس زمان مربوطهشان ردهبندی میشوند.

حوادث فنی و اعتراضات
به منظور تشخیص حادثهی فنی و رسیدگی به اعتراضات باید تنها از فیلمهای رسمی ضبطشده ،و بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری ،از هر فیلم
ضبطشده برای پخش رسمی  ،IFSCاستفاده شود .فیلمهای رسمی ضبط شده باید حداقل موارد زیر را ضبط كرده باشند:
حالت شروع برای هر دو مسیر؛

أ)
ب)

صفحه سوییچ زمانسنج باالیی برای هر دو مسیر؛

ج)

تالش هر جفت از مسابقهدهندگان در هر رقابت.

اگر مسابقهدهنده یا مسئو تیم اعتقاد داشته باشند كه یک حادثهی فنی رخ داده است ،باید رئیس هیئت داوری را پیش از آغاز رقابهت بعهدی از
این موضوع مطلع كنند.
ادعای حادثهی فنی در رابطه با عملکرد سیستم زمانسنج تنها میتواند در رابطه با خطای سیستمی یا مستد ارائه شود.
رئیس هیئت داوری باید تشخیص دهد حادثهی فنی رخ داده است یا خیر:
برای دستیابی به این تشخیص ،رئیس هیئت داوری باید در صورت لزوم:

أ)

 )1فیلمهای رسمی ضبط شده را بازبینی كند؛
 )2درخواست بررسی سیستم را دهد؛
 )۳از سرطراح بخواهد مسیر مربوطه را صعود كند و به صفحه سوییچ زمانسنج باالیی ضربه بزند.
هرگاه حادثهی فنی:

ب)

 )1بتواند مرتفع شود و یک تک رقابت را تحت تاثیر قرار دادهباشد ،مسابقهدهندگانی كه به طور مستقیم تحت تاثیر خرابی قرار گرفتهاند
باید دوباره تالشهایشان را انجام دهند؛ یا
 )2نتواند مرتفع شود یا تمام مسابقهدهندگان را در دور مربوطه تحت تاثیر قرار داده باشد ،رئیس هیئت داوری باید یکی از مهوارد زیهر را
انجام دهد:
أ)
ب)

دورهای متاثر شده و تمام دورهای بعدی را لغو كند؛ یا
آن دور را متوقف نماید و دوباره آن را شروع كند.

اعتراض مربوط به:
أ)

قضاوت:
 )1تالش یک مسابقهدهنده در هر رقابت؛ یا
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 )2نتیجهی هر رقابت در مرحلهی نهایی،
باید پیش از آغاز رقابت بعدی تسلیم شود .رقابت بعدی نباید تا تصمیمگیری در مورد اعتراض آغاز شود .چنین اعتراضاتی میتوانند به صورت شفاهی ارائه
شوند و هیچ هزینهی اعتراضی نیاز نخواهد بود.
ب)

مربوط به نتیجهی منتشر شده یا ردهبندی یک مسابقهدهنده ،باید به صورت مکتوب و :
 )1در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحلهی مقدماتی در بازه زمانی پنج ( )۵دقیقه پس از انتشار نتایج رسمی باید انجام شهود؛
یا
 )2در رابطه با مرحله نهایی ،به محض انتشار نتیجه ردهبندی مربوطه.

 -10طرعت تیمی
 IFSCاستفاده از قوانین ( IFSC 2018 )v1.5را برای مسابقات سرعت تیمی مجاز میداند.

 -11ترکیبی
کلیات
این فصل در تركیب با فصلهای ( ۳قوانین عمومی) )Boulder( ۸ ،)Lead( ۷ ،و ( ۹سرعت) از این قوانین باید خوانده شود.

قوانین  - 2020نسخه 1.۳

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

44

مسابقات ترکیبی باید شامل:
أ)

یک مرحله مقدماتی با سهمیه ثابت  20مسابقهدهنده برای هر دسته؛ و

ب)

یک مرحله نهایی با سهمیه ثابت  ۸مسابقهدهنده برای هر دسته باشد؛

كه هر كدام از مراحل مقدماتی و نهایی شامل دورهای سرعت boulder ،و  Leadبا همین ترتیب خواهند بود و هر دور مطابق با قهوانین فصهلهای ۷
( )Boulder( ۸ ،)Leadو ( ۹سرعت) از این قوانین و اصالحات و نکاتی كه در فصل ( 11رویدادهای تركیبی) اضافه شده است ،برگزار میگردد.
مراحل مقدماتی و نهایی باید* در روزهای مجزا برگزار گردند.
در برگزاری مرحلهی مقدماتی:
أ)

بااهی امانی بین پایان برنامهریزی شدهی دور سرعت و آغاا دور بعد ،باید حداقل  ۳۰دقیقه باشد؛ و

ب)

بااهی امانی بین پایان برنامهریزی شدهی دور  Boulderو آغاا دور بعد ،باید حداقل  ۱۲۰دقیقه باشد.

در برگزاری مرحلهی نهایی:
أ)

بازهی زمانی بین پایان برنامهریزی شدهی دور سرعت و آغاز دور بعد ،باید حداقل  1۵دقیقه باشد؛ و

ب)

بازهی زمانی بین پایان برنامهریزی شدهی دور  Boulderو آغاز دور بعد ،باید حداقل  1۵دقیقه باشد.

روند مسابقه (به جز ترتیب شروع و ردهبندی)
به استثنای موارد مربوط به ترتیب شروع و ردهبندی مسابقهدهندگان ،روند ساماندهی و برگزاری مرحلهی مقدماتی باید:
أ)

در دور سرعت ،مطابق مقررات فصل ( ۹سرعت) این قوانین در مورد ساماندهی و برگزاری مرحلهی مقدماتی مسابقات سدرعت
باشد.

ب)

در دور  ،Boulderمطابق مقررات فصل  )Boulder( ۸این قوانین در مورد ساماندهی و برگزاری مرحلهی نیمهنهدایی مسدابقات
 Boulderباشد.

ج)

در مورد ساماندهی و برگزاری مرحلهی نیمدهنهدایی مسدابقات Lead

در دور  ،Leadمطابق مقررات فصل  )Lead( ۷این قوانین
باشد.

به استثنای موارد مربوط به ترتیب شروع و ردهبندی مسابقهدهندگان ،روند ساماندهی و برگزاری مرحلهی نهایی باید:
در دور سرعت ،مطابق با مقررات فصل ( ۹سرعت) این قوانین ،مربوط به مرحلهی نهایی مسابقات سرعت ،باشد.

أ)

در مسابقهی  ،Boulderمطابق با مقررات فصل  )Boulder( ۸این قوانین مربوط به مرحلهی نهایی مسدابقات  ،Boulderباشدد،
به جز آنکه:

ب)

 )1در این دور تعداد Boulderها سه ( )۳عدد خواهد بود؛ و
 )2رئیس هیئت داوری اجازه ندارد Boulderی را در دور حذف كند.
در دور  ،Leadمطابق با مقررات فصل  )Lead( ۷این قوانین ،مربوط به مرحلهی نهایی مسابقات  ،Leadباشد.

ج)

ترتیب شروع و لیستهای شروع
برای دورهای  Boulderو  Leadدر مرحلهی مقدماتی و برای مسیر  Aدور سرعت در مرحلهی مقدماتی عکس لیست Seeding

ترتیب شروع
مسابقهی مرتبط خواهد بود ،یعنی مسابقهدهنده با باالترین(بهترین)  Seedآخر شروع میكند ،در رابطه با :Seeding
أ)

اگر مسابقهدهندگان برای مسابقهی مذکور اا طریق یک تک رویداد تقدویمی انتخداب شدده باشدند -رویددادی کده تمدامی
مسابقهدهندگان انتخابشده در آن شرکت داشتهاند Seeding -به ترتیب صعودی ردهبندی ترکیبدی محاسدبه شدده بدرای
مسابقهدهندگان مرتبط میباشد؛ و
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اگر مسابقهدهندگان برای مسابقهی مذکور اا طریق یک سیستم انتخابی شامل چندین رویداد تقویمی انتخاب شده باشدند،
 Seedingمطابق آنچه توسط  IFSCبرای مسابقهی مرتبط منتشر میشود میباشد.

ترتیب شروع مسیر  Bباید همان ترتیب شروع مسیر  Aو با یک تناوب  ۵0درصدی باشد ،به عنوان مثا اگر لیست شروع شامل  20یا  21مسهابقهدهنده
باشد ،مسابقهدهندهای كه به عنوان نفر 11ام روی مسیر  Aشروع به صعود میكند ،به عنوان نخستین نفر روی مسیر  Bتالش خواهد كرد.
ترتیب شروع برای هر دور از مرحله نهایی باید به صورت زیر تعیین شود:
أ)

در رابطه با دور سرعت ،به ترتیب مشخص شده در ضمیمهی  .۳به عنوان مثا رقابت  1باید بین مسابقهدهندگانی كه رتبهی او و هشتم
را در دور سرعت مرحله مقدماتی كسب كردهاند ،برگزار شود.

ب)

در رابطه با دور  ،Boulderترتیب شروع باید معکوس ترتیب ردهبندی دور معاد در مرحلهی مقدماتی باشد .به بیان دیگر ،مسابقهدهنده-
ای كه بهترین رتبه را در آن دور معاد كسب كردهاست ،باید آخرین نفر شروع كند.

ج)

در رابطه با دور  ،Leadترتیب شروع باید معکوس ترتیب ردهبندی دور معاد در مرحلهی مقدماتی باشد ،بدین صورت كه مسابقهدهندهای
كه بهترین رتبه را در آن دور معاد كسب كردهاست ،باید آخرین نفر شروع كند.

ردهبندی دور
ردهبندی هر دور باید به گونهی زیر محاسبه شود:
أ)

در رابطه با هر دور سرعت ،ردهبندی مطابق قوانین فصل ( ۹سرعت) از این قوانین با اصالحات و نکاتی مربوط به مرحلهی نهایی كه در
ادامه آمدهاست ،میباشد:
 )1جفت كردن مسابقهدهندگان در رقابتها مطابق ضمیمهی  ۳خواهد بود:
 )2اگر ،در دوری هر دو مسابقهدهنده زمان معتبر مشابه یا “بدون نتیجه” ثبت نمایند رقابت مربوطه باید دوباره انجام شود .اگر پهس از
انجام مجدد این دور مسابقهدهندگان همچنان مساوی باقی بمانند ،این تساوی با مقایسهی رتبهی تركیبی مسابقهدهندگان در پهی
مرحلهی مقدماتی برطرف خواهد شد؛
 )۳هر مسابقهدهندهای كه مرحله را آغاز میكند باید براساس زیر ردهبندی شود:
أ)

نتایج رقابتهای 4-1؛

ب) نتایج رقابتهای ۸-۵؛
ج) نتایج رقابتهای ،12-۹
در هر حالت بُردن رقابت باالتر از باختن رقابت ،باالتر از هر گونه  IRMردهبندی میشود؛
 )4هر مسابقهدهندهای كه نمیتواند یا مجاز نیست كه:
أ)

رقابتی را در دور آغاز كند ،مجاز به آغاز هیچگونه رقابت بعدی نخواهد بود؛ و یا

ب) دور را آغاز كند ،در دور ردهبندی نمیشود و نتیجهاش با  IRMمتناسب مشخص میگردد،
به منظور دستیابی به اهداف این بند -11-10اً) ،باید از ارجاع به بحث “ردهبندی مقدماتی” در فصل ( ۹سهرعت) بهرای ردهبنهدی پهس از دور سهرعت
مرحلهی مقدماتی استفاده شود.
ب)

در رابطه با هر دور  ،Boulderمطابق قوانین فصل  )Boulder( ۸از این قوانین با اصالحات و نکاتی كه در ادامه آمدهاست ،میباشد:
 )1بند  -۸-20قابل اعما نیست و در رویدادی كه دو یا چند مسابقهدهنده مساوی شوند ،رتبهی نسبی مسهابقهدهندگان مسهاوی بهه
صورت زیر تعیین میشود:
أ)

با مقایسهی بیشترین تعداد Topی كه مسابقهدهنده در تالش یک و سپس بیشهترین تعهداد Topی كهه مسهابقهدهنده در
تالش دو و  ...به دست آورده است؛
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ب)

در صورتی كه آ) نتواند رفع تساوی كند ،با مقایسه بیشترین تعداد Zoneی كه مسابقهدهنده در تالش یک و سپس بیشترین
تعداد Zoneی كه مسابقهدهنده در تالش دو و  ...به دست آورده است؛ و

ج)

تنها در رابطه با مرحلهی نهایی اگر پس از انجام بندهای اً) و ب) مسابقهدهندگانی با رتبه مساوی باقی بمانند ،رتبهی نسبی
آنها با مقایسهی رتبهشان در دور  Boulderمرحلهی مقدماتی مشخص میشود،

 )2مسابقهدهندهای كه موفق به شروع دسته boulderها نمیشود یا مجاز به آغاز تالش روی دسته boulderهها نمیباشهد ،در دور
مربوطه ردهبندی نخواهد شد و در نتایج با  IRMمتناسب مشخص میشود.
در رابطه با هر دور  ،Leadردهبندی مطابق قوانین فصل  )Lead( ۷از این قوانین با اصالحات و نکاتی كه در ادامه آمدهاست ،میباشد:

ج)

 )1در رویدادی كه دو یا چند مسابقهدهنده در میزان پیشروی در مسیر مساوی شوند ،رتبهی نسبی مسهابقهدهندگان مسهاوی بایهد به ا
مقایسهی زمان صعودشان به نزدیکترین ثانیه (زمان كمتر بهتر است) تعیین شود؛
 )2در مرحلهی نهایی ،اگر پس ازانجام بند  )1اگر مسابقهدهندگان مساوی باقی بماندند ،رتبهی نسبی مربوط به آنها باید با مقایسهی
رتبهی دور  Leadآنها در مرحله مقدماتی تعیین گردد؛ و
 )۳مسابقهدهندهای كه موفق به شروع دور نمیشود یا مجاز به آغاز تالش در دور نمیباشد ،در دور مربوطه ردهبندی نخواهد شد و در
نتایج با  IRMمتناسب مشخص میشود.

ردهبندی ترکیبی
با توجه به بند -11-1۳اً) یک ردهبندی تركیبی پس از پایان هر مرحله برای آن مسابقهدهندگانی كه هر سه دور مرحله را آغهاز كهرده باشهند،
محاسبه میشود .ردهبندی تركیبی براساس موارد زیر مشخص میگردد:
أ)

به هر مسابقه دهنده برای هر دور امتیاز رتبهای ( )Ranking Pointsبرابر با رتبهی Fractionalاش در آن دور تعلق میگیرد:
 )1كه تا  ۳رقم اعشار گرده شده محاسبه میگردد؛
 )2تا  2رقم اعشار نمایش داده میشود ،و

به منظور اجتناب از هرگونه تردید ،اگر مسابقهدهندهای پس از اتمام دور مرتبط یک  IRMكسب كند ،امتیاز رتبهی محاسبه شهده بهرای ههر دور دوبهاره
محاسبه نخواهد شد.
ب)

امتیاز رتبهی نهایی هر مسابقهدهنده از ضرب امتیاز رتبههایی ( )Rank Pointsكه كسب كرده است ،محاسبه میشود.

ج)

هر مسابقهدهنده مرتبط به ترتیب صعودی امتیاز رتبه نهایی ردهبندی میشود (امتیاز كمتر بهتر است)  ،اگر مسابقهدهندگان دارای امتیاز
رتبه نهایی برابر باشند ،رتبهی نسبی این مسابقهدهندگان مساوی در هر مرحله اینگونه تعیین میگردد:
 )1با مقایسهی عملکرد رو در روی مسابقهدهندگان در آن مرحله؛ و
 )2اگر بهدنبا بند  )1مسابقهدهندگان همچنان مساوی باقی بماندند:
أ)

در صورت كاربرد ،با مقایسهی ردهبندی تركیبی پس از مرحلهی مقدماتی؛ و یا

ب) اگر الزم باشد ،با مقایسهی  Seedingمسابقهدهندگان مربوطه،
تساوی رتبه برطرف خواهد شد.
یک رتبهی موقت در هر مرحله در مواقع زیر میتواند محاسبه شود:
أ)

در حین یا پس از دور سرعت؛ و یا

ب) در حین یا پس از دورهای سرعت و ،Boulder
در هر حالت نتایج این دورها تنها برای محاسبهی ردهبندی تركیبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اگر مسابقهدهندهای:
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نتواند دور سرعت هریک از مراحل مسابقه را مطابق بندهای مربوطهه فصهل ( ۹سهرعت) آغهاز كنهد ،مسهابقهدهندهی مهذكور بها DNS

مشخص شده و در آن مرحله ردهبندی نمیشود؛ یا
ب) در حین یا پس از هر مرحله از مسابقه اخراج یا اخراج به سبب رفتار شود ،آنگاه مسابقهدهندهی مربوطه در تمام مراحل ردهبندی نمیشود
و ردهبندی (اما نه محاسبهی امتیاز رتبه) برای تمام مسابقهدهندگان دیگر بر طبق آن میزان میشود.

ردهبندی کلی
ردهبندی كلی باید براساس موارد زیر تعیین گردد:
أ)

مسابقهدهندگان دارای ردهبندی تركیبی از مرحلهی نهایی با همان ترتیب؛ و

ب) مسابقهدهندگانی كه تنها دارای ردهبندی تركیبی از مرحلهی مقدماتی هستند ،با همان ترتیب ردهبندی میگردند.

بخ

 -۳قوانین سویاادها
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 -12مجموعه مسابقات جام جهانی
مقررات عمومی
 IFSCطبق اساسنامهی خود میتواند مجموعهی جام جهانی را در هر سا بهرای ههر یهک از گرایشههای  Lead ،Boulderو سهرعت تها
حداكثر هشت ( )۸رویداد در هریک از گرایشها به تصویب برساند:
هر رویداد جام جهانی:
أ)
ب)

باید شامل هر دو دسته مردان و زنان بوده و مسابقاتی در حداقل یک گرایش را دربرگیرد.
باید*:
 )1در تعطیالت پایان هفته 1برگزار شود؛
 )2در حداكثر مدت زمانهای زیر ساماندهی شوند:
أ)

درصورتیكه مسابقات در یک ( )1گرایش برگزار میگردند ،در دو ( )2روز؛

ب)

درصورتیكه مسابقات در دو ( )2گرایش برگزار میگردند ،در سه ( )۳روز ؛

ج)

درصورتیكه مسابقات در سه ( )۳گرایش برگزار میگردند ،در چهار ( )4روز ؛

 IFSCباید برای هر رویداد جام جهانی ،حداكثر تا  ۳0روز پیش از نخستین روز مسابقه ،یک فرم اطالعات منتشر نماید كه موارد زیر را مشخص
مینماید:
أ)

محل برگزاری و تاریخ رویداد؛

ب)

مهلتزمانی ثبتنام برای رویداد؛

ج)

جدو زمانی مسابقه.

ثبتنام تیمها
تنها افراد زیر برای شركت در هرگونه رویداد جام جهانی واجد شرایط هستند:

 1ه منظور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یکشنبه است .ویراستار
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مسابقهدهندگانی كه در سا برگزاری رویداد حداقل  16سا سن دارند یا خواهند داشت و دارای پروانه معتبر بینالمللی باشند؛
مسئوالن رسمی تیم كه دارای پروانهی معتبر بینالمللی باشند.

ب)

فدراسیونهای عضو میتوانند اعضای تیم واجد شرایط را در تعداد و منصبهای زیر ثبتنام كنند:
مسئوالن رسمی تیم:
 )1یک ( )1سرپرست تیم؛
 )2دو ( )2مربی به ازای هر گرایش؛
 )۳دو ( )2كاركنان پزشکی یا پیراپزشکی تأییدشده.
مسابقهدهندگان:
 )1هر مسابقهدهندهای كه در آغاز سا تقویمی ،در رتبه جهانی مربوطه در رتبه  10یا كمتر قرار داشته باشد؛
 )2پنج ( )۵مسابقهدهندهی بیشتر (برای كشور میزبان 10 ،مسابقهدهنده) برای هر دستهی مسابقه،
در هر مورد ،ثبتنام باید حداكثر تا  1۵روز پیش از نخستین روز مسابقه صورت گیرد (“تاریخ ثبتنام”) .پس از این تاریخ و تا  ۵روز په یش
از نخستین روز مسابقه ،فدراسیونهای عضو میتوانند تحت شرایط خا از برخی اعضای تیم صرفنظر كرده و اعضای جدیدی را بهرای
تیم جایگزین كنند .اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد ثبتنامشده شود.

أ)

ب)

لیستی از مسابقهدهندگان ثبتنام شده در هر دسته ،حداكثر تا یک روز پس از تاریخ ثبتنام در وبسایت  IFSCمنتشر خواهد شد.

روند مسابقه
قالب هر مسابقه در یک رویداد جام جهانی باید مطابق فصلهای مربوطه از بخش دوم این قوانین تنظیم شود .در شرایط خا :
رئیس هیئت داوری میتواند:

أ)

 )1هر مرحلهای از مسابقه را (و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهی نهایی را) به تعلیق درآورده و از سر گیرد ،یا متوقف كرده
و دوباره آغاز كند؛ یا
 )2یکی از مراحل نیمهنهایی یا نهایی (و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهی نهایی) از یک مسابقه را حذف كند.
نمایندهی فنی میتواند مسابقه را لغو كند ،و

ب)

در هر مورد ،تصمیم گرفته شده نمیتواند مورد اعتراض قرار گیرد.
حضور تمام اعضای تیم در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود:
أ)
ب)

با حضور حداقل یک مسئو رسمی تیم (یا یک مسابقهدهنده اگر هیچ مسئو تیمی ثبتنام نشده باشد) در محدوده مسابقه؛ یا
تنها در شرایط خا

(مانند اعتصاب ،تاخیر به واسطه ترافیک و  )...با ارسا پیامک یا  Emailبه نمایندهی فنی،

در هر حالت:
 )1حداكثر تا تاریخ(ها) و زمان(های) تعیینشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط  IFSCمنتشر شده است؛ یا
 )2در صورتی كه چنین زمانی مشخص نشده باشد ،حداكثر تا  ۳0دقیقه مانده به شروع جلسه فنی مسابقه ،و
مسابقهدهندهای كه حضورش در مسابقه تایید نشود از لیست شروع مرتبط حذف خواهد شد.
جلسه فنی باید پیش از آغاز هر مسابقه مرتبط برگزار شود .این جلسه برای تایید جدو زمانی رویداد (و ههر تغییهری كهه نسهبت بهه اطالعهات
ذكرشده در وبسایت  IFSCانجام گرفته است) ،تعیین هر اطالعات ویژهای كه مربوط بهه اعمها قهوانین در ایه ن مسهابقه اسهت و در میهان
گذاشتن هرگونه اطالعات مربوط به حمل و نقل میان مکانهای برگزاری رویداد كه در وبسایت  IFSCموجود نیست ،برگزار میشود.

لیستهای شروع
ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیستهای شروع:
أ)

برای مرحله مقدماتی ،در جلسه فنی پیش از مسابقهی مربوطه و پس از تایید حضور در مسابقه.
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برای مراحل دیگر به دنبا انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از جمعبندی هرگونه روند اعتراض،

آماده شده و در هر حالت در وبسایت  IFSCو تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر شود؛ و كپیهایی از آن در اختیار مسئوالن تیمها ،گوینده مسهابقه و
رسانهها قرار گیرد.
بالاستفاده
اگر مسابقهدهندهای موفق نشود كه تا زمان بسته شدن قرنطینه ،در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنگام فراخوانی در منطقهه فراخهوانی حاضهر
شود ،در لیست شروع مرحلهی مربوطه مسابقه با عبارت ” “DNSعالمتگذاری میشود.

نتایج رویداد و ردهبندیها
تمامی نتایج رسمی باید در قالب تصریحشده توسط  IFSCآمادهشده ،در تابلوی اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخههای كپهی از آن در اختیهار
هر تیم ،گوینده مسابقه و رسانهها قرار گیرد.
برای هر دسته:
أ)

در هر مرحله:
 )1نتایج موقت باید* در طو زمان برگزاری هر مرحله نمایش داده شود؛ و
 )2نتایج رسمی به صورت مکتوب كه به تایید داور  IFSCرسیده است در سریعترین زمان ممکن پس از اتمام مرحله منتشر میشود.

ب)

پس از پایان تمام مراحل مسابقهی مربوطه ،یک نتیجهی كلی منتشر میشود كه ردهبندی نههایی و نتهایج ههر مرحلهه را بهرای تمهام
مسابقهدهندگان نشان میدهد ،این نتیجهی كلی باید به امضای داور  IFSCو رئیس هیئت داوری برسد.

در پایان هر مسابقه در یک رویداد جام جهانی:
أ)

به منظور محاسبهی یک ردهبندی جامجهانی ،باید به چهل ( )40مسهابقهدهندهی برتهر ههر دسهته امتیهاز ردهبنهدی -مطهابق آنچهه در
ضمیمهی  1مشخص شده است -داده شود .امتیازی كه به مسابقهدهندگان با رتبه یکسان داده خواهد شد ،میانگین امتیازههای مسهاوی
خواهد بود كه تا دو ( )2رقم اعشار رو به پایین گرد شدهاند.

ب)

ردهبندی تیم ملی برای هر گرایش مرتبط با جمع كردن امتیازات ردهبندی سه ( )۳مسهابقهدهنهدهی برتهر انفهرادی تهیم در ههر دسهته،
محاسبه میشود و تیمها به ترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز جمع شده ردهبندی میشوند.

نتایج جامها و ردهبندیها
باید یک ردهبندی جام جهانی در هر دسته محاسبه شود كه:
أ)

برای هر مسابقهدهنده امتیازهای كسب شده در مجموعهی مسابقات جام جهانی خواهد بود و مسابقهدهندگان بهه ترتیهب نزولهی مقهدار
نهایی امتیاز جمع شده ردهبندی میشوند؛ و

ب)

برای هر فدراسیون عضو ،كه مسابقهدهندگانی از طرف آن در مجموعه مسابقات جام جهانی شركت كردهاند ،مجموع امتیازهای محاسبه
شده برای ردهبندی تیم ملی در هر مسابقه خواهد بود.

حداكثر تعداد نتایجی كه در محاسبهی ردهبندی جام جهانی در هر گرایش به حساب میآیند به صورت زیر مشخص میشود:
أ) درصورتیكه پنج ( )۵رویداد جام جهانی یا كمتر از آن برگزار شده باشد ،تمام نتایج؛
هنگامیكه شش ( )6یا بیشتر رویداد جام جهانی برگزار شده باشد ،نتایج تمام رویدادهای جام جهانی با حذف یک ( )1مسهابقه ،بایهد
ب)
منظور شود .اگر مسابقهدهندهای در تعداد رویداد جام جهانی بیشتری از تعداد حداكثر نتایج محسوب شده شركت كرده باشد ،بهدترین
نتیجه مسابقهدهنده باید حذف شود ،و
اگر پس از آخرین رویداد از مجموعهی جام جهانی مرتبط ،دو یا چند مسابقهدهنده در كسب مقام او با هم مساوی شهدند ،ایه ن تسهاوی بهه
صورت زیر برطرف خواهد شد:
 )1با مقایسهی عملکرد دو به دوی مسابقهدهندگان مساوی ،و اگر این مقایسه نتواند تساوی را برطرف كند:
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 )2با مشخص كردن مسابقهدهندهای كه بیشترین تعداد از بهترین رتبهها را دارد ،كه از تعداد رتبههای او آغاز شده ،سپس تعداد
رتبههای دوم و به همین صورت.
هر مسابقهدهندهای كه حداقل در ( 2دو) رویداد جامجهانی در هر یک از گرایشهای  Lead ،Boulderو سرعت شركت كهرده باشهد ،بهرای
كسب رتبهی جامهایجهانی تركیبی واجد شرایط خواهد بود (یک “مسابقهدهندهی واجد شرایط”):
أ)
ب)

اگر مسابقهدهندهی واجد شرایطی در بیش از دو ( )2رویداد از گرایشی شركت كرده باشد ،آنگاه بهترین دو ( )2نتیجهی كسب شهده در
آن گرایش برای محاسبهی رتبهی جام جهانی تركیبی او استفاده خواهد شد؛
رتبهی جام جهانی تركیبی برای هر مسابقهدهندهی واجد شرایط باید به صورت زیر محاسبه شود:
 )1به هر مسابقهدهندهی واجد شرایط برای هر مسابقهی به حساب آمده «امتیاز رتبه» تعلق خواهد گرفت كه برابر اسهت بها رتبههی
 Fractionalمحاسبه شده از ردهبندی مرتبط آنها در آن مسابقه (به عبارت دیگر برابر است با ردهبندی كلی مسابقهی مربوطهه
با تمام مسابقهدهندگان غیر واجد شرایط حذف شده):
 )2امتیاز رتبهی كل باید برای هر مسابقهدهندهی واجد شرایط با ضرب امتیاز رتبهی او برای هر مسابقهی به حساب آمده محاسهبه
گردد؛
 )۳مسابقهدهندگان واجد شرایط به صورت صعودی امتیاز رتبهی كل خود رتبهبندی میشوند( .یعنی مقدار كمتر بهتر است).

مدالها و جوایز
در پایان هر مسابقه جامجهانی ،برای هر دستهی مرتبط مراسم اهدای مدا برگزار میشود:
أ)

تمامی مراسمهای اهدای مدا :
 )1در همان روز مرحلهی نهایی مرتبط برگزار میشوند؛
 )2با تشریفات  IOCاین مراسمها مطابقت خواهند داشت،

كه در آنها:
ب)

باید به مسابقهدهندگان رتبه او و دوم و سوم ،به ترتیب مدا های طال ،نقره و برنز اهدا شود .به منظور اجتناب از تردید ،در صهورتی
كه مسابقهدهندگان رتبهی مساوی داشته باشند ،چندین مدا اهدا خواهد شد.

ج)

باید به نفر او از هر دسته ،جایزه مسابقه اهدا شود.

د)

به شش مسابقه دهنده برتر از هر دسته ،جوایز نقدی اهدا شود كه مقدار آن مطابق با میزان تعیین شده توسط هیئتمهدیره IFSC

باید
(یا هر مقدار بیشتری كه توسط  IFSCو میزبان مسابقات به توافق رسیده باشد) خواهد بود .به منظور اجتناب از تردید ،در صورت وجود
رتبههای مساوی ،مسابقهدهندگان مساوی باید میانگین جایزه نقدی رتبههای مساوی را كسب كنند.

در شرایط خا  ،نمایندهی فنی میتواند اجازه دهد نمایندهای به جای مسابقهدهندهی مربوطه در مراسم شركت كند.
در پایان آخرین رویداد از هر مجموعه جام جهانی:
باید به برنده كلی مجموعه جام جهانی در هر دسته جایزه اهدا شود( .بهعنوانمثا مسابقهدهنده رتبه او در ردهبندی جامجهانی)
به مسابقهدهندگان رتبه دوم و سوم در ردهبندی جام جهانی باید لوح اهدا شود.
باید به تیمی كه بهترین امتیاز ردهبندی تیم ملی را در مجموع مسابقات جام جهانی كسب كرده است ،جایزه اهدا شود.
مسابقهدهندگانی كه رتبههای او و دوم و سوم را در ردهبندی تركیبی كسب كردهاند ،باید معرفی شوند.

أ)
ب)
ج)
د)

مراسمها
بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری اجازه داده باشد ،حداقل یکی از اعضای هر تیم باید در افتتاحیه شركت نمایهد .تخطهی از ایهن قهانون
فدراسیون عضو را مشمو جریمه مادی میكند IFSC .حداقل مقدار جریمهی مادی مرتبط را برای هر فصل تعیین میكند.
مراسم اهدای جوایزی كه باید توسط میزبان رویداد برگزار شود:
أ)

پس از پایان مراحل نهایی هر مسابقه خواهد بود؛ و
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با تشریفات  IOCبرای این مراسمها مطابقت خواهد داشت .پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای مراسم اهدای جوایز
جام جهانی اجباری است.

بالاستفاده.

ضدتوانافزایی
میزبان مسابقات باید آزمایشهای ضدتوانافزایی را به گونهای تدارد ببیند:
أ)
ب)

كه مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینالمللی آن كشور ،كد جهانی ضدتوانافزایهی و سیاسهت ضهدتوانافزایهی  IFSCو رونهد و
قوانین انضباطی باشد؛
حداقل از نفرات او هر دسته از هر رویداد جام جهانی گرفته شود.
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 -13مسابقات قهرمانی جها
مقررات عمومی
تناوب و مدت زمان
 IFSCباید ،مطابق اساسنامهی خود ،برای برگزاری مسابقه(مسابقات) قهرمانی جهان هر دو سا یهک بهار و آن ههم در سها های فهرد
تدارد ببیند.

أ)

هر مسابقه قهرمانی جهان باید شامل دستههایی:

ب)

 )1برای هر گرایش مجاز شده توسط IFSC؛ و
 )2برای هر دو مسابقهدهندگان مرد و زن باشد؛
هر مسابقه قهرمانی جهان باید* در حداكثر مدت زمانهای زیر ساماندهی شوند:

ج)

 )1درصورتیكه مسابقات در یک ( )1گرایش برگزار میگردند ،در سه ( )۳روز؛
 )2درصورتیكه مسابقات در دو ( )2گرایش برگزار میگردند  ،در پنج ( )۵روز؛
 )۳درصورتیكه مسابقات در سه ( )۳گرایش برگزار میگردند ،در نه ( )۹روز.
 IFSCباید برای هر مسابقه(های) قهرمانی جهان ،حداكثر تا  ۳0روز پیش از نخستین روز مسابقه ،یک فرم اطالعات منتشر نماید كه موارد زیهر
را مشخص مینماید:
محل برگزاری و تاریخ رویداد؛

أ)
ب)

مهلتزمانی ثبتنام برای رویداد؛

ج)

جدو زمانی رویداد؛

د)

الزامات حضور برای هرگونه افتتاحیه و یا اختتامیه

ثبتنام تیمها
تنها اعضای تیم دارای پروانهی معتبر بینالمللی واجد شرایط شركت در هر مسابقهی قهرمانی جهان هستند .فدراسهیونههای عضهو مهیتواننهد
اعضای تیم واجد شرایط را در تعداد و منصبهای زیر ثبتنام كنند:
مسئوالن رسمی تیم:
أ)
 )1یک ( )1سرپرست تیم؛
 )2دو ( )2مربی به ازای هر گرایش؛
 )۳دو ( )2كاركنان پزشکی یا پیراپزشکی تأییدشده.
مسابقهدهندگان:
ب)
 )1هر قهرمان حا حاضر جهان (بزرگساالن) در گرایشی كه قهرمان شدهاست؛
 )2پنج ( )۵مسابقهدهنده بیشتر برای هر دستهی مسابقه،
در هر مورد ،ثبتنام باید حداكثر تا  1۵روز پیش از نخستین روز مسابقه صورت گیرد (“تاریخ ثبت نام”).
لیستی از مسابقهدهندگان ثبتنام شده در هر دسته ،حداكثر تا یک روز پس از تاریخ ثبتنام در وبسایت  IFSCمنتشر میشود.

روند مسابقه
بهغیراز قالب دیگری كه توسط  IFSCمشخص شده باشد ،قالب هر مسابقه در رویداد قهرمانی جهان باید مطابق آنچه در فصل مربوطه از بخش
دوم این قوانین تعریفشده و به صورت زیر اصالح شده است ،باشد:
أ)

Boulder
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بدون تغییر
Lead

ب)
بدون تغییر

سرعت

ج)
بدون تغییر

تركیبی

د)

در صورتی كه هیچ مسابقهای در گرایش تركیبی برگزار نشود ،قهرمانان جهان در گرایش تركیبی با استفاده از محاسبهی رتبهی تركیبی از نتایج كلهی در
هریک از گرایشهای  Lead ،Boulderو سرعت تعیین خواهند شد ،به این منظور در هر حالت تنها مسهابقهدهندگانی كهه دارای رتبهه در ههر گهرایش
هستند به حساب میآیند.
در شرایط خا :
أ)

رئیس هیئت داوری میتواند:
 )1هر مرحلهای از مسابقه را (و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهی نهایی را) به تعلیق درآورده و از سر گیرد ،یا متوقف كرده
و دوباره آغاز كند؛ یا
 )2یکی از مراحل نیمهنهایی یا نهایی (و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهی نهایی) یک مسابقه را حذف كند.

ب)

نمایندهی فنی میتواند مسابقه را لغو كند ،و

در هر مورد ،تصمیم گرفته شده نمیتواند مورد اعتراض قرار گیرد.
حضور تمام اعضای تیم در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود:
أ)
ب)

با حضور حداقل یک مسئو تیم (یا یک مسابقهدهنده اگر هیچ مسئو تیمی ثبتنام نشده باشد) در محدوده مسابقه؛ یا
تنها در شرایط خا

(مانند اعتصاب ،تاخیر به واسطه ترافیک و  )...با ارسا پیامک یا  Emailبه نمایندهی فنی،

در هر حالت ،تایید حضور در مسابقه باید در تاریخ(ها) و زمان(های) تعیینشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط  IFSCمنتشر شده است ،صورت گیهرد.
مسابقهدهندهای كه حضورش در مسابقه تایید نشود از لیست شروع مرتبط حذف خواهد شد.

لیستهای شروع
ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیستهای شروع:
أ)
ب)

برای مرحله مقدماتی ،در جلسه فنی پیش از مسابقهی مربوطه و پس از تایید شركت در مسابقه،
برای مراحل دیگر به دنبا انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از جمعبندی هرگونه روند اعتراض،

آماده شده و در هر حالت در وبسایت  IFSCو تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر شود؛ و كپیهایی از آن در اختیار مسئوالن تیمها ،گوینده مسهابقه و
رسانهها قرار گیرد.
بالاستفاده.
اگر مسابقهدهندهای موفق نشود كه تا زمان بستهشدن قرنطینه ،در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنگام فراخوانی در منطقهه فراخهوانی حاضهر
شود ،در لیست شروع مرحلهی مربوطه با عبارت ” “DNSعالمتگذاری میشود.

نتایج و ردهبندیها
تمامی نتایج رسمی باید در قالب تصریحشده توسط  IFSCآمادهشده ،در تابلوی اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخههای كپهی از آن در اختیهار
سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و رسانهها قرار گیرد.
برای هر دسته:
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در هر مرحله:
 )1نتایج موقت باید* در طو زمان برگزاری هر مرحله نمایش داده شود؛ و
 )2نتایج رسمی به صورت مکتوب كه به تایید داور  IFSCرسیده است در سریعترین زمان ممکن پس از اتمام مرحله منتشر میشود.

ب)

پس از پایان تمام مراحل مسابقهی مربوطه ،یک نتیجهی كلی منتشر میشود كه ردهبندی نههایی و نتهایج ههر مرحلهه را بهرای تمهام
مسابقهدهندگان نشان میدهد ،این نتیجهی كلی باید به امضای داور  IFSCو رئیس هیئت داوری برسد.

در پایان هر مسابقهی قهرمانی جهان:
أ)

به منظور محاسبهی یک ردهبندی تیم ملی ،باید به چهل ( )40مسابقهدهنده برتر هر دسته امتیاز ردهبندی -مطابق آنچه در ضمیمهی
 1مشخص شده است -داده شود .امتیازی كه به مسابقهدهندگان با رتبه یکسان داده خواهد شد ،میانگین امتیازههای مسهاوی خواههد
بود كه تا دو ( )2رقم اعشار به پایین گرد شدهاند.

ب)

ردهبندی تیم ملی باید با جمع كردن امتیازات ردهبندی سه ( )۳مسابقهدهندهی برتر انفرادی تیم در هر دسته ،محاسبه شود و تیمها به
ترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز جمع شده ردهبندی میشوند.

مدالها و جوایز
در پایان هر مسابقه قهرمانی جهان ،برای هر دستهی مرتبط مراسم اهدای مدا برگزار میشود:
أ)

تمامی مراسمهای اهدای مدا :
 )1در همان روز مرحلهی نهایی مرتبط برگزار میشوند؛
 )2با تشریفات  IOCاین مراسمها مطابقت خواهند داشت،

كه در آنها:
ب)

باید به مسابقهدهندگان رتبه او و دوم و سوم ،به ترتیب مدا های طال ،نقره و برنز اهدا شود.
دسته ،جوایز نقدی اهدا شود كه مقدار آن مطابق با میزان تعیین شده توسط هیئتمهدیره IFSC

ج)

باید به شش مسابقهدهنده برتر از هر
(یا هر مقدار بیشتری كه توسط  IFSCو میزبان مسابقات به توافق رسیده باشد) خواهد بود .به منظور اجتناب از تردید ،در صورت وجود
رتبههای مساوی ،مسابقهدهندگان مساوی باید میانگین جایزه نقدی رتبههای مساوی را كسب كنند

د)

به مسابقهدهندگان رتبهی او باید:
 )1عنوان “قهرمان جهان” داده شده؛ و
 )2جایزهی مسابقه اهدا شود،

در شرایط خا  ،نمایندهی فنی میتواند اجازه دهد نمایندهای به جای مسابقهدهندهی مربوطه در مراسم شركت كند.

ضدتوانافزایی
میزبان مسابقات باید آزمایشهای ضدتوانافزایی را به گونهای تدارد ببیند كه:
أ)
ب)

مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینالمللی آن كشور ،كد جهانی ضدتوانافزایی و سیاست ضهدتوانافزایهی  IFSCو رونهد و قهوانین
انضباطی باشد؛
حداقل از برندگان هر دسته گرفته شود.
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 -14مسابقات قهرمانی جها جوانا
مقررات عمومی
تناوب و مدت زمان
أ)
ب)

 IFSCباید ،مطابق اساسنامهی خود ،برای برگزاری مسابقه(مسابقات) قهرمانی جهان جوانان در هر سا تدارد ببیند.
هر مسابقه قهرمانی جهان جوانان باید شامل دستههایی:
 )1برای هر گرایش مجاز شده توسط IFSC؛
 )2برای هر دو مسابقهدهندگان مرد و زن باشد؛ و
 )۳برای گروههای سنی زیر باشد:

ج)

أ)

نوجوانان  :Bمسابقهدهندگانی كه سا تولدشان  14یا  1۵سا پیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد.

ب)

نوجوانان  :Aمسابقهدهندگانی كه سا تولدشان  16یا  1۷سا پیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد.

ج)

جوانان :مسابقهدهندگانی كه سا تولدشان  1۸یا  1۹سا پیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد.

هر مسابقه قهرمانی جهان جوانان باید* در حداكثر مدت زمانهای زیر ساماندهی شوند:
 )1درصورتیكه مسابقات در یک ( )1گرایش برگزار میشوند ،در سه ( )۳روز ؛
 )2درصورتیكه مسابقات در دو ( )2گرایش برگزار میشوند ،در شش ( )6روز؛
 )۳درصورتیكه مسابقات در سه ( )۳گرایش برگزار میشوند ،در نه ( )۹روز؛

د)

در تنظیم زمان برگزاری هرگونه مسابقات قهرمانی جهان جوانان ،باید به طور ویژه بهه ایه ن موضهوع توجهه شهود كه ه در اثهر شهركت
مسابقهدهندگان در مسابقه در تاریخ معینشده ،میزان بروز مشکالت تحصیلی به حداقل برسد.

 IFSCباید برای هر مسابقه(های) قهرمانی جهان جوانان ،حداكثر تا  ۳0روز پیش از نخستین روز مسابقه ،یک فرم اطالعات منتشهر نمایهد كهه
موارد زیر را مشخص مینماید:
أ)

محل برگزاری و تاریخ رویداد؛

ب)

مهلتزمانی ثبتنام برای رویداد؛

ج)

جدو زمانی مسابقه(ها)؛

د)

الزامات حضور برای هرگونه افتتاحیه و یا اختتامیه

ثبتنام تیمها
تنها اعضای تیم دارای پروانهی معتبر بینالمللی واجد شرایط شركت در هر مسابقهی قهرمانی جهان جوانان هستند .فدراسیونهای عضو مهی-
توانند اعضای تیم واجد شرایط را در تعداد و منصبهای زیر ثبتنام كنند:
مسئوالن رسمی تیم:
أ)
 )1یک ( )1سرپرست تیم؛
 )2سه ( )۳مربی به ازای هر گرایش؛
 )۳سه ( )۳كاركنان پزشکی یا پیراپزشکی تأییدشده.
مسابقهدهندگان:
ب)
 )1هر قهرمان حا حاضر جهان جوانان ،در گرایشی كه قهرمان شدهاست؛ و
 )2سه ( )۳مسابقهدهنده بیشتر برای هر دستهی مسابقه،
در هر مورد ،ثبتنام باید حداكثر تا  1۵روز پیش از نخستین روز مسابقه صورت گیرد (“تاریخ ثبت نام”).
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روند مسابقه
بهغیراز قالب دیگری كه توسط  IFSCمشخص شده باشد ،قالب هر مسابقه در رویداد قهرمانی جهان جوانان باید همانگونهای باشد كه در فصل
مربوطه از بخش دوم این قوانین تعریفشده و به صورت زیر اصالح شده است:
أ)

Boulder

اگر دو ( )2گروه شروع وجود داشته باشد ،مسابقهدهندگان با قرعهكشی بین گروهها تقسیم میشوند.
ب)

Lead

اگر دو ( )2گروه شروع وجود داشته باشد ،مسابقهدهندگان با قرعهكشی بین گروهها تقسیم میشوند.
ج)

سرعت

بدون تغییر
د)

تركیبی

در صورتی كه هیچ مسابقه ای در گرایش تركیبی برگزار نشود ،قهرمانان جهان جوانان در گرایش تركیبی با استفاده از محاسبهی رتبهی تركیبی از نتهایج
كلی در هریک از گرایشهای  Lead ،Boulderو سرعت تعیین خواهند شد ،به این منظور در هر حالت تنهها مسهابقهدهندگانی كهه دارای رتبهه در ههر
گرایش هستند به حساب میآیند.
در شرایط خا :
أ)

رئیس هیئت داوری میتواند:
 )1هر مرحلهای از مسابقه را (و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهی نهایی را) به تعلیق درآورده و از سر گیرد ،یا متوقف
كرده و دوباره آغاز كند؛ یا
 )2یکی از مراحل نیمهنهایی یا نهایی (و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهی نهایی) مسابقه را حذف كند.

ب)

نمایندهی فنی میتواند مسابقه را لغو كند ،و

در هر مورد ،تصمیم گرفته شده نمیتواند مورد اعتراض قرار گیرد.
حضور تمام اعضای تیم در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود:
أ)
ب)

با حضور حداقل یک مسئو تیم (یا یک مسابقهدهنده اگر هیچ مسئو تیمی ثبتنام نشده باشد) در محدوده مسابقه؛ یا
تنها در شرایط خا

(مانند اعتصاب ،تاخیر به واسطه ترافیک و  )...با ارسا پیامک یا  Emailبه نمایندهی فنی،

در هر حالت ،تایید حضور در مسابقه باید در تاریخ(ها) و زمان(های) تعیینشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط  IFSCمنتشر شده است ،صورت گیهرد.
هر مسابقهدهندهای كه حضورش در مسابقه تایید نشود از لیست شروع مرتبط حذف خواهد شد.

لیستهای شروع
لیستی از مسابقهدهندگان ثبتنام شده در هر دسته ،حداكثر تا روز پس از تاریخ ثبتنام در وبسایت  IFSCمنتشر میشود.
ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیستهای شروع:
أ)
ب)

برای مرحله مقدماتی ،در جلسه فنی پیش از مسابقهی مربوطه و پس از تایید شركت در مسابقه.
برای هریک از مراحل دیگر به دنبا انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از جمعبندی هرگونه روند اعتراض،

آماده شده و در هر حالت در وبسایت  IFSCو تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر شود؛ و كپیهایی از آن در اختیار مسئوالن تیمها ،گوینده مسهابقه و
رسانهها قرار گیرد.
بالاستفاده.
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اگر مسابقهدهندهای موفق نشود تا زمان بسته شدن قرنطینه ،در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شهود،
مسابقهدهنده در لیست شروع رسمی مرحلهی مربوطه با عبارت ” “DNSعالمتگذاری میشود.

نتایج و ردهبندیها
تمامی نتایج رسمی باید در قالب تصریحشده توسط  IFSCآمادهشده ،در تابلوی اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخههای كپهی از آن در اختیهار
سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و رسانهها قرار گیرد.
برای هر دسته:
أ)

در هر مرحله:
 )1نتایج موقت باید* در طو زمان برگزاری هر مرحله نمایش داده شود؛ و
 )2نتایج رسمی به صورت مکتوب كه به تایید داور  IFSCرسیده است در سریعترین زمان ممکن پس از اتمام مرحله منتشر میشود.

ب)

پس از پایان تمام مراحل مسابقهی مربوطه ،یک نتیجهی كلی منتشر میشود كه ردهبندی نههایی و نتهایج ههر مرحلهه را بهرای تمهام
مسابقهدهندگان نشان میدهد ،این نتیجهی كلی باید به امضای داور  IFSCو رئیس هیئت داوری برسد.

در پایان هر مسابقهی قهرمانی جهان جوانان:
أ)

به منظور محاسبهی یک ردهبندی تیم ملی ،باید به چهل ( )40مسابقهدهنده برتر هر دسته امتیاز ردهبندی -مطابق آنچه در ضمیمهی 1
مشخص شده است -داده شود .امتیازی كه به مسابقهدهندگان با رتبه یکسان داده خواهد شد ،میانگین امتیازهای مساوی خواهد بود كه
تا دو ( )2رقم اعشار به پایین گرد شدهاند.

ب)

ردهبندی تیم ملی باید با جمع كردن امتیازات ردهبندی سه ( )۳مسابقهدهندهی برتر انفرادی تیم در هر دسته ،محاسبه شود و تیمهها بهه
ترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز جمع شده ردهبندی میشوند.

مدالها و جوایز
در پایان هر مسابقه قهرمانی جهان جوانان ،برای هر دستهی مرتبط مراسم اهدای مدا برگزار میشود:
أ)

تمامی مراسمهای اهدای مدا :
 )1در همان روز مرحلهی نهایی مرتبط برگزار میشوند؛
 )2با تشریفات  IOCاین مراسمها مطابقت خواهند داشت،

كه در آنها:
ب)

باید به مسابقهدهندگان رتبه او و دوم و سوم ،به ترتیب مدا های طال ،نقره و برنز اهدا شود.

ج)

به مسابقهدهندگان رتبهی او باید:
 )1عنوان “قهرمان جهان جونان” داده شده؛ و
 )2جایزهی مسابقه اهدا شود،

در شرایط خا  ،نمایندهی فنی میتواند اجازه دهد نمایندهای به جای مسابقهدهندهی مربوطه در مراسم شركت كند.

ضدتوانافزایی
میزبان مسابقات باید آزمایشهای ضدتوانافزایی را به گونهای تدارد ببیند كه:
أ)
ب)

مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینالمللی آن كشور ،كد جهانی ضدتوانافزایی و سیاست ضهدتوانافزایهی  IFSCو رونهد و قهوانین
انضباطی باشد؛
حداقل از برندگان دستكم شش ( )6دستهی برگزار شده گرفته شود.
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 -15معلولین
به قوانین بخش معلولین از مجموعه قوانین و مقررات صعودهای ورزشی ،قوانین  – ۲۰۱۸نسخه  ۱.۵مراجعه شود.
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ضمیمه -۱
امتیازات سدهبنای جام جهانی

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

او

100

یازدهم

۳1

بیست و یکم

10

سی و یکم

0.۹۵

دوم

۸0

دوازدهم

2۸

بیست و دوم

۹

سی و دوم

0.۹0

سوم

6۵

سیزدهم

26

بیست و سوم

۸

سی و سوم

0.۸۵

چهارم

۵۵

چهاردهم

24

بیست و چهارم

۷

سی و چهارم

0.۸0

پنجم

۵1

پانزدهم

22

بیست و پنجم

6

سی و پنجم

0.۷۵

ششم

4۷

شانزدهم

20

بیست و ششم

۵

سی و ششم

0.۷0

هفتم

4۳

هفدهم

1۸

بیست و هفتم

4

سی و هفتم

0.6۵

هشتم

40

هجدهم

16

بیست و هشتم

۳

سی و هشتم

0.60

نهم

۳۷

نوزدهم

14

بیست و نهم

2

سی و نهم

0.۵۵

دهم

۳4

بیستم

12

سیام

1

چهلم

0.۵0

رویدادهای انتخابی
فصل

رویدادهای انتخابی

201۹

جام جهانی ،قهرمانی جهان

2020

جام جهانی ،قهرمانی قارهای
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ضمیمه  -۲جفت کرد مسابقهدهناگا دس سقابت/مسیر (طرعت)
 16مسابقهدهنده

 ۸مسابقهدهنده
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ضمیمه  -۳جفت کرد مسابقهدهناگا دس سقابت/مسیر (ترکیبی)

6۳
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پایان

تمامی عزیزان میتوانند نظرهای خویش را به نشانی:
 msfi.dabir@yahoo.comو info@msfi.ir
برای كمیته مسابقات و لیگ ارسا نمایند.
كمیته مسابقات و لیگ دست تمامی عزیزانی را كه نقطهنظرها و پیشنهادهای خود
را به منظور ارتقای سطح دانش و اصالح این قوانین ارسا مینمایند ،به گرمی
میفشارد.

موفق باشید
فروردین 1۳۹۹
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