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پیشگفتار مؤلف
كتاب قوانین  IFSCنتیجه یک كارِ گروهی است و از تمام مسابقهدهندگان ،میزبانان و مسئولینی كه در تنظیم این كتاب همکاری داشتند تشکر میكنم.
Francois Leonardon

رئیس كمیته قوانین

IFSC
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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 اسهتقالر فدراسهیون
جهانی صعودهای ورزشی از فدراسیون جهانی كوهنوردی را به ارمغان آورد و این فدراسیون از روز شنبه  8۷ژانویه  811۷مهیالدی/
 ۷بهمن  0325هجری شمسی فعالیت خود را بهصورت مستقل آغاز نمود.
از دهه  ۷1شمسی 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 چشمگیر ایهن رشهته در زمینههههای
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  0322نیز 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 سار  8102مهیالدی را تقهدیم جامعهه ایهن ورزش
نماییم.
در انتها الزم میدانم تا از تمامی خادمان و همراهان كمیتههای صعودهای ورزشی و مسابقات و لیگ بهویهژه متهرجم و ویراسهتیار
محترم ،آقایان مهندس بابک ضیاء نمین و مهندس محمد امین حوالهدار نژاد ،قدردانی و سپاس به عمل آورم.
موفق باشید

مهدی داورپور
تهران ،مهر 03۱۷
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مقدمه مترجم
در تاریخ اور بهمن سار  03۱8فدراسیون بینالمللی صعودهای ورزشی ( )IFSCنسخه قوانین سهار  8104را در تارنمهای خهود منتشهر كهرد .ایهن بهرای
چندمین بار است كه مقررات ترجمه می شود و جا دارد از تالش داورانی كه در سالیان گذشته این مهم را انجام دادند قهدردانی شهود .ایهن ترجمهه ادامهه
تالشی است كه دوستانی چون محسن مختاریان ،علیرضا بالغی و سمیه یوسفی آغاز كردند.
برگردان یک متن به زبانی دیگر دشواری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد .بهویژه وقتیكه متن اصلی یک مرجع جهانی برای قضهاوت باشهد .در
این صورت ،لزوم حفظ امانتداری و تناظر جزءبهجزء جمالت و واژهها دوچندان میشود .با اینكه تمامی سعی خود را در این زمینه بهه كهار بسهتهام ،بهاز
الزم میدانم تأكید كنم كه ممکن است در بخشهایی ،انتقار مفاهیم بهصورت مناسب صورت نگرفته باشد .به تمام داورانی كه در پی كسب مدارج باالتر
هستند ،قویاً توصیه میكنم كه از نسخه زبان اصلی (انگلیسی) برای مطالعه استفاده كنند.
در بخشهایی كه الزم بوده تا توضیحات تکمیلی به انتقار بهتر مفهوم كمک كند ،آنها را با ذكر ه م در درون پرانتز قرار دادهام.
به همت دوست عزیز محمدامین حوالهدار نژاد یک ویرایش كامل برای نسخه قوانین  8104انجام شد و الزم میدانم تشکر ویژهای از ایشان بکنم.
در پایان تأكید میكنم كه این نسخه بهطورقطع دارای نواقصی است و سپاسگزار تمام دوستانی خواهم بود كه آن را به من متذكر شوند.
بابک ضیاء
بهمن ۱۳۱۱

مقدمهی ویراستار
ترجمهی قوانین صعودهای ورزشی  8104كه در سار  03۱8با زحمات فراوان دوست عزیز جناب آقای مهندس بابک ضیاء تهیه گردید .با توجه به اشراف
و دقت نظر ایشان در داوری ،نسخههای بعدی قانون بر مبنای ترجمه ایشان تهیه خواهد گردید و تنها در مواردی كه ضرورت دارد اصالح یا بهروزرسهانی
صورت میپذیرد .در تهیه این نسخه خانم آرزو زربهای و آقای سعید كاظمنژاد مشاركت داشتهاند كهه از زحمهات ایشهان سپاسهگزارم .درنهایهت ،قهدردان
تمامی دوستان خواهم بود كه نواقص و نظراتشان را با اینجانب از طریق ایمیل 0در میان بگذارند.
محمدامین حوالهدار
مهر 03۱۷
پ.ن .در فصل  2این نسخه معادرهای زیر به دقت استفاده گردید.
مسابقه Competition
مرحله Round
دور Stage
رقابت Race

0 havaledar@gmail.com
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توجه :قوانین مسابقاتی کهه توسهف فدراسهیو
کوهنوردی و صعودهای ورزشی برگزار می گردد؛
شامل قانو  IFSCپهی

رو و همچنهین بشه

داوری آخرین شیوه نامه برگزاری مسابقات است.
بدیهی است در بسیاری از موارد قهوانین جهاری
داخلی مالک عمل بوده و هرگونه تغییر و جابجایی
در بش

نامههای منظوم و همچنین ویرای

بعدی این مجموعه اطالعرسانی میگردد.
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 -۲فدراسیو بینالمللی صعودهای ورزشی ()IFSC
 -1-1مقدمه
 -1-1-1فدراسیون بینالمللی صعودهای ورزشی ( )IFSCفدراسیونی است كه مسئولیت تمام جنبههای مسابقات بینالمللی ایهن ورزش را بهر عههده
دارد.
 IFSC -2-1-1بر تمامی جنبههای این ورزش اختیار تام دارد.
 IFSC -3-1-1را كمیته بینالمللی المپیک ( )IOCبه رسمیت شناخته و عضو انجمن فدراسیونهای ورزشههای بهه رسهمیت شهناختهشهده كمیتهه
بینالمللی المپیک ( )ARISFو مجمع عمومی فدراسیونهای ورزشهای بینالمللی ( )GAISFو همچنین فدراسیون بینالمللی بهازیههای
جهانی ( )IWGAاست.
 -4-1-1همانگونه كه در بخش  -3-0بهتفصیل آمده است IFSC ،اختیاردار تمامی مسابقات بینالمللی این رشته است ،و بهه ایهن دلیهل ،مسهئور
رسیدگی به امور ذیل است:
نظارت و بازبینی تمامی جوانب فنی و دیگر این رشته ورزشی؛
أ)
ب) 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 به چنهین
ج)
مسابقاتی مطابقت داشته باشند.
تمامی مسابقات مصوب  ،IFSCدر هرزمانی كه سازماندهی میشود ،باید دقیقاً مطابق با مقررات و آییننامههایِ  IFSCاجرا شوند.
 -5-1-1ساختار تشکیالتی  IFSCبهتفصیل در آییننامهها و اساسنامههای مربوطه شرح دادهشدهاند.

 -2-1وظایف اجرایی
 -1-2-1برای موضوعات مربوط به میزبانی مسابقات بینالمللی صعودهای ورزشی ،وظایف  IFSCبهقرار زیر است:
أ)
ب)
ج)
د)

ه)
و)
ز)

دریافت تمامی درخواستهای میزبانی مسابقات مصوب IFSC؛
رسیدگی بهتمامی پرسشها اعم از پرسشهای عمومی و یا موضوعاتی مرتبط با مسابقات مصوب؛
انتشار تمامی اطالعات مربوط به مسابقات مصوب IFSC؛
بهصورت ویژه ،ارسار تمامی اطالعات و برگههای ثبتنام مسابقه به فدراسیونهای عضوی كه در آن مسابقات شهركت خواهنهد
كرد .هر فدراسیون عضو كه خواستار ثبت نام مسابقه دهندگان خود در مسابقه باشد ،باید یک نسخه از برگههای ثبهت نهام خهود را
برای فدراسیون میزبان و رونوشت دیگری از آن را برای  IFSCارسار نماید .همه مسابقه دهندگان و دیگر همراهان رسمی تهیم،
باید در مهلت زمانی تعیینشده توسط فدراسیون مربوطهشان ثبتنام شوند.
انتشار قوانین ،آییننامهها و دیگر اطالعیههای  .IFSCبه همراه این اسناد ،ممکن است ،اصالحیههایی نیز منتشر شهود كهه بایهد
حتماً خواندهشده و محتوای آنها بر متن اصلی مقدم شمرده شود .تاریخ اعمار هر اصالحیه نیز باید ضمیمه آن باشد.
انتشار رسمی نتایج تمامی مسابقات ،ردهبندیهای جام جهانی ،ردهبندیهای جههانی ( ،)WRردهبنهدیههای /Overallتركیبهی،
ردهبندیهای تیمهای ملی ،ردهبندیهای مجموعه مسابقات قهرمانی جوانان قاره و دیگر اطالعات رسمی؛
انتصاب تمام مقامات رسمی مسابقات مصوب .IFSC

 -1-1مسابقات
 -1-3-1فقط اعضای  ،IFSCیا سازمانهایی را كه  IFSCبه طور خاص به رسمیت شناخته است ،مجازند تا درخواست میزبانی یک مسهابقه مصهوب
 IFSCكنند.
 -2-3-1فقط اعضای  IFSCمیتوانند مسابقهدهندگان خود را در چنین مسابقاتی شركت دهند.
 -3-3-1ازجمله مسابقات بینالمللی كه نیازمند تصویب ویژه  IFSCاست بهقرار زیر میباشد:
أ)
ب)

مجموعه مسابقات جام جهانی؛
مسابقات قهرمانی جهان؛
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مسابقات قهرمانی جهان جوانان؛

 -4-1مسئوالن رسمی مسابقات IFSC
 IFSC -1-4-1مقامات و مسئوالن ذیل را در هر مسابقه مصوب خود بهطور رسمی منصوب مینماید:
رئیس هیئت داوری
رئیس هیئت داوری ،مسئولیت كامل فضای مسابقه 0را (همانگونه كه در بند  -3-3تشریح شده است) بر عهده دارد .این مسهئولیت ،محهدوده
فعالیت خبرنگاران و سایر مسئوالنی را كه میزبان مسابقات معرفی مینماید نیز شامل میشود .رئیس هیئت داوری ،مسئولیت همهجانبهه تمهام
جنبههای مسابقه را بر عهده دارد .رئیس هیئت داوری ،سرپرستی تمامی جلساتی را كه با مسهئوالن  IFSCو مسهئوالن برگهزاری و ههمچنهین
تمامی جلسات فنی كه با میزبان مسابقات ،مسئوالن تیم ها و مسابقهدهندگان تشکیل میشود را نیز بر عهده دارد .اگرچه رئیس هیئهت داوری
معموالً نقش قضاوتی را در مسابقات بر عهده ندارد ،اما میتواند در هر زمانی كه الزم دانست ،یکی از وظایف داوری را كه معمهوالً داور ،IFSC
یا دیگر داوران بر عهده دارند ،انتخاب نموده و انجام دهد.
رئیس هیئت داوری ،مسئور توجیه داوران ملی آن مسابقه ،در بهكارگیری قوانین  IFSCپیش از آغاز مسهابقه اسهت .رئیس یستید وریرب ی
یمرره نماینده فنی عضو یستد رسسدگی رعتررضات یستند .رئیس هیئت داوری ملزم است گزارشی تفصیلی دربهاره مسهابقه و ههر یهک از
داوران كارآموز حاضر در مسابقه كه مراحل پایانی دور آموزشهای داوری خود را میگذرانند ،به  IFSCارائه دهد.
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 كارآموزی كه در حار گذراندن مراحهل
پایانی دور آموزش عملی خود هستند را برای كمک به داور  IFSCدر انجام وظهایف داوریاش ،منصهوب نمایهد .داور  ،IFSCمسهئور اعهالن و
انتشار عمومی فهرستهایِ شروع و نتایج ،اعتراضات و هرگونه تغییر مهمی در برنامه مسابقات است.
داوران ملی (داوران مسیر یا  )Boulderكه میزبان مسابقات یا فدراسیون عضهو میزبهان منصهوب كهرده اسهت ،داور  IFSCرا در انجهام وظهایف
داوریاش ،همراهی مینمایند .وظیفه اصلی داوران ملی ،قضاوت درباره عملکرد مسابقه دهندگان بر روی مسیر یا Boulderها است .داوران ملی
باید دارای مدرد بینالمللی یا ملی باشند .آن ها باید اطالعات كاملی از قوانین فنی و مقررات حاكم بهر مسهابقات مصهوب  IFSCداشهته و بهه
وظایفشان آگاه باشند .ایشان مستقیماً زیر نظر داور  IFSCانجاموظیفه مینمایند .رگر رئس یستد وریرب ور قضایت نقی ورتیت اتیدا وریر
IFSC

یمرره نماینده فنی رعضاب یستد رسسدگی

رعتررضات یستند.

سرطراح
سرطراح با همفکری اعضای تیم طراحی كه آن ها را میزبان مسابقه تعیین كرده است ،پیش از رویداد درباره تمامی امور مربوط بهه طراحهی و
نگه داری مسیر ،شامل طراحی هر مسیر یا  ،Boulderنصب گیره ها ،نقاط حمایتی 8و دیگر تجهیزات موردنیاز ،مطابق با مقررات IFSC؛ تعمیهر و
پاد سازی مسیرها و Boulderها و طراحی ،نصب و نگهداری امکانات گرم كردن مسابقهدهندگان ،انجاموظیفهه مهینمایهد .سهرطراح ،مسهئور
كنترر استانداردهای فنی و ایمنی هر یک از مسیرها یا Boulderها است ،به رئیس هیئت داوری در مسهائل فنهی مربهوط بهه فضهای مسهابقه
مشاوره میدهد ،به تهیه نقشه مسیرهای صعود  Leadكمک كرده ،و محل قرارگیری دوربینهای ویدئویی را به داوران توصیه میكند .سرطراح
ملزم است گزارشی درباره مسابقات و هر یک از سرطراحان كارآموز حاضر در مسابقه ،كه مراحل نهایی دور آموزشی خهود را مهیگذراننهد ،بهه
 IFSCارائه نماید.
نماینده فنی
نماینده فنی در جریان برگزاری مسابقات 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 ثبت نام مسابقهدهنهدگان و همراههان ،امکانهات الزم بهرای ثبهت نتهایج و
امتیازات ،پزشک ،امکانات مطبوعاتی و دیگر امکانات) با قوانین  IFSCاطمینان حاصل نماید .نماینده فنی به همراه رئیس هیئت داوری اعضای
هیئت رسیدگی به اعتراضات هستند .نماینده فنی حق حضور در تمامی جلساتی كه توسط میزبان مسابقات تشکیل میشود را دارد و همچنهین
او میتواند به عنوان مشاور در تمام جلسات هیئت داوری شركت نماید .در هنگام غیبت رئهیس هیئهت داوری و پهیش از ورود او بهه مسهابقه،
نماینده فنی ،از طرف رئیس هیئت داوری وظیفه سازماندهی فضای مسابقه را بر عهده دارد .تحت شرایط استثنایی ،نماینده فنهی اختیهار دارد
0 Competition Area
8 Protection points
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كه درباره موارد اضطراری تصمیمگیری نماید .برای مثار تغییر قالب برگزاری مسابقه .كه این اقدامات را  IFSCبه صهورت جداگانهه ،مشهخص
كرده است .نماینده فنی باید گزارشی تفصیلی از مسابقات ،به  IFSCارائه دهد.
برای مسابقاتی كه نماینده فنی برای آن منصوب نشده باشد و یا در غیاب نماینده فنی ،رئیس هیئت داوری وظایف نماینده فنهی را بهر عههده
خواهد گرفت.
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 -۱فدراسیو های عضو
 -1-2مقدمه
 IFSC -1-1-2به استقالر داخلی فدراسیونهای عضو در زمینه فعالیتهای ملیشان كامالً احترام میگذارد.

 -2-2مسئولیتهای فدراسیونهای عضو و اعضای تیم
 -1-2-2مسئولیتهای زیر از وظایف فدراسیونهای عضو ،تمامی میزبانان مسابقات و وابستگان آن ها در یک مسابقه مصوب  IFSCاست ،خواه این
وابستگان 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 بهینالمللهی صهعودهای ورزشهی تحهت نظهارت
انحصاری  IFSCاست.
اطمینان از اینكه ،قرارداد مالی یا توافق دیگری كه ممکن است با منافع  IFSCدر تضاد باشد با هیچ سازمانی (ماننهد تلویزیهون،
حامیان مالی 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 حار پیرو نظرات و مقررات  IFSCباشد.

 -2-2-2موارد 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 اصور منشهور المپیهک ،مجموعهه قهوانین
پزشکی كمیته بینالمللی المپیک و قوانین و مقررات حهاكم بهر مسهابقات بهین المللهی صهعودهای ورزشهی كهه از طهرف IFSC
تنظیمشده است.
درد ،اطاعت و حمایت از قوانین و مقررات این ورزش و ترویج آن ،و اطمینان از ایهن كهه مسهابقهدهنهدگان و مسهئوالن تحهت
پوشش اصور پسندیده و ممتاز ورزش جوانمردانه را رعایت میكنند.
كوشش مستمر و فعاالنه علیه استفاده مسابقهدهندگان و مسئوالن رسمی كشور متبوعشان از مواد مخدر و یا هر مهاده ممنوعهه؛
پیروی از تمامی قوانین و راهكارها بهمنظور ضمانت در اجرای آزمایش های خارج از جریان مسابقه و در ههر زمهانی كهه از آن هها
خواسته میشود.
جلوگیری از هر شیوه یا تمرینی كه امکان بروز خطهری را بهرای سهالمتی مسهابقهدهنهدگان و یها پیشهرفت جسهمانی آنهها در
كشورشان به وجود آورد.
تعهد به این نکته كه مجموعه عوامل ورزشی كشورشان ،در مقابل هرگونه دستكاری و فریب در قوانین و مقررات كه منجر بهه
سود یا منفعتی برای مسابقهدهندگان و یا مسئوالن تیمهای آنها شود ،مقاومت نموده و از آن جلوگیری به عمل آورند.
اطمینان از ایهنكهه مسهابقهدهنهدگان و مسهئوالن رسهمی كشورشهان ،در همهه حهار بها احتهرام كامهل و مقتضهی بها تمهامی
مسابقه دهندگان ،مقامات رسمی و دیگر عوامل مرتبط با فعالیتهای ورزشی ،رفتار نموده و این احترام را در طور زمان برگهزاری
مسابقات یا در طور فعالیتهای خارج از مسابقه حفظ نمایند.

 -3-2-2این از مسئولیتهای مسئوالن رسمی تیم و مسابقهدهندگان است كه از تمامی جزئیات مربوط به مسابقات اطالع كامل پیدا كنند.

 -1-2شایستگی ورود یک تیم به مسابقات
 -1-3-2هر فدراسیون عضو  IFSCدر صورت رعایت شرایط ذیل میتواند یک تیم از مسابقهدهندگان مرد و زن را به مسابقه اعزام نماید:
أ)
ب)
ج)
د)

اینكه آنها باید مطیع قوانین حاكم بر انتخاب و ثبتنام مسابقهدهندگان باشند.
اینكه آنها نباید در قوانین حاكم بر تعهدات مالیشان نسبت به  IFSCكوتاهی نمایند.
اینكه آنها نباید در برابر هرگونه تصمیمگیری ،یا اقدام بعدی كه بر اساس آییننامههههایِ انضهباطی  IFSCگرفتههشهده اسهت،
كوتاهی نمایند.
اینكه تمامی مسابقه دهندگان ثبت نامشده ،به همراه خود مجوز مسابقات بین المللی داشته باشند و یها ایهنكهه  IFSCدرخواسهت
صدور چنین مجوزی را برای آنان دریافت كرده باشد.

 -2-3-2اگر 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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 -4-2ثبتنام مسابقهدهندگان
-1-4-2

هر یک از فدراسیونهای ملی ،موظف است تا مهلت ثبتنام مسابقهدهندگان را كه در اطالعیههای مربوط به مسهابقات ،قیدشهده و IFSC

آن را منتشر میكند ،مورد توجه قرار دهد.
 -2-4-2هزینه ثبتنام مسابقهدهندگان/مسئولین تیم ثبتنامشده ،كه در رقابت موردنظر شركت نکردهاند به عهده فدراسیون ملی خواهد بهود ،مگهر
اینكه قبل از جلسه فنی IFSC ،از موضوع مطلع شده باشد.
 -3-4-2هنگام ثبت نام اعضای تیم /مسئولین رسمی تیم به منظور شركت در مسابقات جام جهانی ،قهرمهانی جههان یها قهرمهانی جههان جوانهان،
فدراسیون عضو باید اطالعات تمهاس (ماننهد اطالعهات اقامهت ،برنامههی زمانبنهدی شهدهی رسهیدن و خهروج) بهرای همههی اعضهای
تیم/مسئولین رسمی تیم را ارائه دهد.

 -5-2پروانههای بینالمللی
 -1-5-2هر فدراسیون عضو باید از داشتن پروانه رایج مسابقات بین المللی  IFSCهر یک از مسابقهدهندگان و مسئولین تیم ثبتنامشده خود ،بهرای
شركت در مسابقات تصویبشده  IFSCاطمینان حاصل نماید .یا مطمئن شود كه  ،IFSCدرخواست صدور چنین پروانهای را دریافت كهرده
است .تنها فدراسیونهای عضو مجازند فرم درخواست خود را برای صدور یا تجدید پروانه بینالمللی  ،IFSCارائه نمایند.
 -2-5-2هر فدراسیون بهمنظور دریافت پروانه بینالمللی برای هر یک از مسابقهدهندگان و مسئولین تیم خود ،باید موارد ذیل را ارائه نماید:
أ)
ب)

فرم تکمیل تقاضانامه رسمی؛
پرداخت هزینهای كه  IFSCبرای صدور پروانه جدید تعیین نموده و دریافت صورتحساب مربوط؛

 -3-5-2هر پروانه تنها برای یک سار تقویمی میالدی؛ یعنی از اور ژانویه ( 00دی یک سارِ خورشیدی) تا سی یکهم دسهامبر ( 01دی سهار بعهد
خورشیدی) اعتبار دارد .هر فدراسیون میتواند با تکمیل فرم تقاضای رسمی و ارسار آن به  ،IFSCاز طرف مسهابقهدهنهدگان و مسهئولین
تیم خود ،اقدام به تجدید اعتبار ساالنه پروانه نماید.
 -4-5-2هر مسابقهدهنده باید عضو فدراسیون ملی كشوری باشهد كهه گذرنامهه آن را دارد .مسهابقهدهنهدگانی كهه دارای دو ملیهت باشهند ،چنهین
مسابقهدهندگان و مقامات رسمی باید یک فدراسیون ملی را برای شركت در مسابقات مصوب  ،IFSCانتخاب نمایند .تغییر تیم در نیمفصل
مسابقات مجاز نیست .پس از  0مارس یا اولین مسابقه تقویم  ،IFSCهركدام كه زودتر بود ،پس از اولین تغییر ،تغییر ملیت ورزشکاران تا 4
سار به هیچ وجه ممکن نیست .هرگونه تغییر در ملیت یک ورزشکار باید با توافق دو فدراسیون عضو صورت پذیرد.
 -5-5-2هر یک از مسئولین تیم باید عضو مورد تأیید فدراسیون ملی كشوری باشند كه برای آن كشور انتخاب گردیدهاند .تغییر تهیم در نهیمفصهل
مسابقات مجاز نیست .معرفی یک نفر از طرف چند كشور بالمانع است .لکن در اعتراض ایمنی مدیر تیم تنها به عنوان یک نفر به حساب
میآید.
 -6-5-2ورزشکاری كه در نقش مربی ظاهر میشود یا به عنوان مربی ثبتنام می گردد نسبت به برخوردهای انضباطی به عنوان یک فهرد در نظهر
گرفته میشود .جریمهها تجمیع میگردد.

 -1-2هزینهها
 -1-6-2تمامی هزینهها (از قبیل حق عضویت ،هزینه ورودی مسابقات ،هزینه پروانهههای بهینالمللهی ،هزینهه رسهیدگی بهه اعتراضهات و غیهره)،
جریم یاب ماوب ( ررب مثال

موجب نقض رین قورنسن ی/یا ندیاب  Organisers Handbookمتحمل میگروو) ی سایر مخارج ی

تنهایی بر عهده فدراسیون عضو است.
 -2-6-2هر فدراسیون عضو موظف است تمام مبلغ صورت حساب  IFSCرا پیش از اتمام سررسید آن پرداخت نماید .در صهورت كوتهاهی در انجهام
این كار ،قانون  -4-6-8اعمار خواهد شد.
 -3-6-2هنگام ارائه یک اعتراض ،هزینه رسیدگی به آن باید مستقیماً به نماینده فنی پرداخت گردد .هیچ اعتراضی تا وقتی كهه هزینهه آن دریافهت
نشود ،مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
 -4-6-2فدراسیونهای عضوی كه از مقررات مربوط به پرداخت هزینههای  IFSCكوتاهی نمایند ،عضویت آن ها ،طبهق قهوانین و آیهیننامههههایِ
جاری معلق و نهایتاً ،لغو خواهد شد.
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 -5-6-2میزان هزینههای قابل پرداخت را  ،IFSCبهطور ساالنه تعیین و منتشر مینماید.
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 -3قوانین عمومی
 -1-1گرایشها
 -1-1-3مسابقات بینالمللی صعودهای ورزشی شامل گرایش0های زیر است:
أ)
ب)
ج)

 : Leadصعودها (مسیرها) بدینصورت كه مسابقهدهندگان طناب را در نقاط حمایتی بیندازند ،انجام میگیرند (بهصورت .)Lead
میزان پیشرفت در راستای خط سیر مسیر ،رتبه مسابقهدهنده را معین میكند.
 : Boulderingصعودهای كوتاه (Boulderها) ی كه بدون طناب و با تشکهای فرش شده برای ایمنهی انجهام مهیگیرنهد.
تعداد Boulderهای تمامشده رتبه مسابقهدهنده را معین میكند.
سرعت :صعودها بهصورت طناب (In Situطناب قرقره) انجام میگیرند .زمان كامل شدن مسیر رتبهه مسهابقهدهنهده را معهین
میكند.

 -2-1ایمنی
مسئولیتها
 -1-2-3میزبان مسابقات ،مسئور حفظ ایمنی در فضای مسابقه و قسمت تماشاگران و تمامی فعالیتهای مرتبط با اجرای مسابقه است.
 -2-2-3هر مسابقهدهنده باید به این موضوع توجه داشته باشد كه بهتنهایی و بهطور كامل مسئور تجهیزات و پوشاكی است كه در هنگام صعودش
استفاده میكند.
 -3-2-3رئیس هیئت داوری ،با مشورت سرطراح ،اختیار تصمیمگیری درباره هر موضوعی كه با ایمنی فضای مسابقه در ارتباط باشد ،شهامل اجهازه
شروع و یا ادامه هر بخش از مسابقه ،را خواهد داشت .هر یک از مسئوالن و یا اشخاصی كه بنا بهه نظهر رئهیس هیئهت داوری در ایمنهی
مسابقه خللی ایجاد نموده باشند ،یا احتمار بروز تخلف از سوی آنها برود ،باید سریعاً از وظایفشان بركنهار یها از محهدوده مسهابقه اخهراج
شوند.
تجهیزات
 -4-2-3تمامی تجهیزاتی كه در مسابقات بینالمللی استفاده میشوند ،باید با استاندارد مربوطه (ENو یا معادر بهینالمللهی قابهلمقایسهه) مطابقهت
داشته باشد مگر آنکه توسط  IFSCیا ،در شرایط استثنایی توسط رئیس هیئهت داوری از طریهق اختیهاری كهه  IFSCبهه او اعطها كهرده،
مشخصشده باشد .استانداردهای مربوطه بر اساس تاریخ صدور این قوانین عبارتاند از:
استانداردهای قابل كاربرد برای ابزارهای فنی مورد استفاده در مسابقات بینالمللی صعودهای ورزشی
وسیله

استاندارد CEN

ابزار حمایت (قفلشونده)

(پیشنویس)EN15151-1

ابزار حمایت (غیر قفلشونده)

(پیشنویس)EN15151-2

ابزار فرود (قفلشونده)

)EN 341:2011(Type C

Harness

)EN12277 (Type C

گیرههای صعود

EN12572-3

طناب صعود

EN892

0 Discipline
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سازههای صعود

EN12572-1, EN12572-2

Karabinerها (پیچ)

)EN12275 (Type H

Karabinerها (خود قفلشونده)

)EN12275 (Type H

 / Quickdrawنوار تسمه

EN566

Karabiner / Quickdraw

)EN12275 (Type B, Type D

 / Quickdrawاتصار Quick-Link

)EN12275 (Type Q
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كادر پزشکی
 -5-2-3رئیس هیئت داوری باید اطمینان حاصل كند كه پزشک مسابقه برای پاسخدهی سریع به هر حادثه یا صدمهای كه برای مسابقهدهنهده یها
مسئوالنی كه در فضای مسابقه كار میكنند رخ دهد ،آماده است .پزشک مسابقه باید از زمان باز شدن منطقه قرنطینه یا دیواره گرم كردن
تا پایان تالش آخرین مسابقهدهنده در هر مرحله از مسابقه حاضر باشد.
 -6-2-3اگر رئیس هیئت داوری اعتقاد داشته باشد كه مسابقهدهندهای به هر دلیلی همچون آسیبدیدگی یا بیماری قهادر بهه مسهابقهدادن نیسهت،
آنگاه رئیس هیئت داوری این اختیار را دارد تقاضای معاینه مسابقهدهنده توسط پزشک مسابقه را بدههد .در ایهن حالهت پزشهک مسهابقه
آزمایش جسمانی زیر را انجام خواهد داد:
أ)

اندامهای تحتانی :مسابقهدهنده باید بتواند  5پرش متوالی بر روی هر پایش انجام دهد.

ب)

اندامهای فوقانی :مسابقهدهنده باید بتواند  5بار و با استفاده از هر دو دستش و بهطور متوالی ،شنا برود.

ج)

خونریزی :مسابقهدهنده باید بتواند خونریزی را متوقف كند بهگونهای كه از خونی نشدن گیرهها اطمینهان حاصهل شهود .یهک
دستماركاغذی سفید بر روی زخم (پس از قرار دادن چسب بر روی آن) گذاشته میشود ،هیچ اثر از خون نباید بر روی دسهتمار
مشاهده شود.
با توجه به نتیجه آزمایش های فو اگر پزشک مسابقه اعتقاد داشت وضعیت مسابقهدهنده برای مسابقه مناسهب نیسهت ،آنگهاه
رئیس هیئت داوری باید مسابقهدهنده را از انجام مسابقه منع نماید .برای نوبهت بعهد ،درصهورتی كهه مهدركی مبنهی بهر بهبهود
مسابقه دهنده موردنظر وجود داشت ،او مهیتوانهد درخواسهت معاینهه پزشهکی را مجیدواً مطهرح نمایهد .پهس از انجهام مجیدو
آزمایشهای فو  ،درصورتیكه پزشک مسابقات وضعیت مسابقهدهنده را برای ادامه رقابت مناسب تشخیص داد ،رئهیس هیئهت
داوری باید اجازه انجام مسابقه را به مسابقهدهنده بدهد.

 -7-2-3تحت هیچ شرایطی نباید به تقاضاهای خاص مسابقهدهندگان ،از قبیل پایین آمدن از باالی  Boulderبه زمین با نردبان ،رسیدگی شود.

 -1-1فضای مسابقه
كلیات
 -1-3-3فضای مسابقه شامل موارد زیر است:
أ)

هرگونه منطقه قرنطینه/منطقه گرم كردن

ب)

هرگونه منطقه ترانزیت

ج)

هرگونه منطقه فراخوانی ،و

د)

مسابقه0

یک یا چند منطقه

كه باید از مناطق آزاد برای عموم مرزبندی شوند.
0 Competition Zone
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 -2-3-3منطقه مسابقه شامل دیواره (های) صعود ،منطقه روبرو و كنار دیواره (های) صعود ،و هر منطقه دیگری كه برای برگزاری ایمن و عادالنهه
مسابقه تخصیص داده میشود ،نظیر فضاهای موردنیاز برای ضبط و بازبینی فیلمهای ویدیویی ،است.
 -3-3-3كشیدن سیگار تنها در فضاهای مشخص و ویژه ای كه معموالً خارج از محوطه قرنطینه و در كنار آن طراحهی مهیشهود و هرگهز نزدیهک
منطقه فراخوانی و یا منطقه مسابقه نیست ،مجاز است .بهمنظور برقراری هرگونه قوانین منطقه قرنطینه ،هر فضهای تخصهیص دادهشهده
برای كشیدن سیگار باید همانند بخشی از منطقه قرنطینه اداره شود.
 -4-3-3هیچیک از مسابقهدهندگان یا مسئوالن تیمها اجازه به همراه داشتن یا اسهتفاده از هرگونهه تجهیهزات ارتبهاطی الکترونیکهی را در فضهای
مسابقه ندارند ،مگر اینكه رئیس هیئت داوری این تجهیزات را مجاز اعالم كند.
دسترسی به فضای مسابقه
 -5-3-3فقط افراد مشخصشده زیر مجاز به ورود به فضای مسابقه هستند:
أ)

مسئولین IFSC

ب)

مسئولین میزبان

ج)

مسابقهدهندگانی كه واجد شرایط شركت در مرحله جاری مسابقه باشند (همانگونه كه توسط رئیس هیئت داوری یا به نیابهت از او
مدیریت میشود).

د)

مسئولین مجاز تیمها (فقط در منطقه قرنطینه/گرمكردن)

ه)

اشخاص دیگری كه بهطور مشخص از رئیس هیئت داوری كسب اجازه كرده باشند .این افراد در مدت حضورشان در فضای مسابقه
باید توسط یک مسئور تأییدشده همراهی و نظارت شوند تا از رعایت موارد حفهاظتی فضهای مسهابقه اطمینهان حاصهل شهود و از
هرگونه مزاحمت یا دخالت غیرضروری به مسابقهدهندگان ممانعت شود.

 -6-3-3حضور حیوانات ،به استثنای همراهی سگ برای مسابقهدهندگان معلولی كه نابینا هستند در در فضای مسابقه مجاز نیست .رئهیس هیئهت
داوری میتواند برای این مورد استثنا قائل شود.
 -7-3-3هرگونه تخطی از این قوانین منجر به اعمار فرایند انضباطی مطابق فصل (4روند انضباطی) خواهد شد.

 -4-1پوشاک و تجهیزات
تجهیزات فنی
 -1-4-3تمامی تجهیزاتی كه توسط مسابقهدهندگان استفاده میشوند باید با مجموعه استاندارد مربوطه ذكرشده در بخش  -4-8-3مطابقت داشته
باشند مگر آنکه حالت دیگری توسط  IFSCمشخصشده باشد.
 -2-4-3هر مسابقهدهندهای مجاز است كه از كیسه پودر و/یا  Helmetاستفاده كند .مسابقهدهندگان در طهور تهالشهایشهان بهر روی مسهیر یها
 ،Boulderفقط مجاز به استفاده از پودر (خشک یا مایع) برای دستهایشان هستند.
 -3-4-3شماره رسمی شروع كه میزبان مسابقات تهیه كرده است ،باید بهطور كامالً مشخص ،پشت لباس مسابقهدهنده نصب شود .ر عاو تیمارهب

تریع نباید رز ر عاو مشخص تده ور  IFSC Organisers Handbookزرگتر اتد .میزبان مسابقات میتواند شمارههایِ اضافهای نیز
تهیه كند كه بر روی پاچه شلوار مسابقهدهنده نصب شوند.
پوشاد تیمی
 -4-4-3مسابقهدهندگان و مسئولینی كه تیم ملی كشورشان در مراسمهای رسمی و جلسات (شامل مصاحبهها ،و نشستهای مطبوعاتی كه توسط
 IFSCیا میزبان رویداد تدارد دیده میشوند) نمایندگی میكنند ،باید لباس یکسان رسمی مشخص تیمی به تن داشته باشند ،كهه شهامل
یک پیراهن آستینبلند با مشخصات زیر است:
أ)

دارای نام كامل و یا كد رسمی سه حرفی  IOCآن كشور باشد و بهصورت اختیاری

ب)

دارای لوگوی فدراسیون عضو باشد؛ و

ج)

دارای نمایشی از پرچم ملی باشد.
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 -5-4-3مسابقهدهندگانی كه نماینده تیم ملی كشورشان هستند باید در هنگام صعود لباس یکسان تیمی مشخص به تن داشته باشند كه باید شامل
موارد زیر باشد:
پوشاد باالتنه یکسان شامل پیراهن (كه میتواند آستینبلند یا كوتاه باشد) در رنگهای ملهی ورزشهی یها در طهرح و رنهگههای
مشخص شبیه باشد .این پیراهنها همچنین باید:

أ)
.i

دارای لوگوی فدراسیون عضو بوده؛ و

.ii

دارای نمایش پرچم ملی باشند؛ و

.iii

در پشت پیراهن با یک رنگ قابل تشخیص نام كامل یا كد سهحرفی رسمی  IOCكشور نوشته شده باشد.
استفاده نمیگردد.

ب)

 -6-4-3رنگ و طرح لباس تیمی هر كشور میتواند برای دسته0های مردان و زنان متفاوت باشد .مسابقهدهندگان ،در هنگام صعود میتوانند طهرح
مشخصی را از پوشاد تیمی باالتنه/پایینتنه انتخاب كرده و به تن داشته باشند (بهعنوانمثار شلوار بلند یا كوتاه).
تبلیغات
 -7-4-3تمامی تجهیزات و لباسها باید با قوانین تبلیغاتی ذیل مطابقت داشته باشند:
پوشش سر :نشان تولیدكننده و/یا حامی مالی مجموعا  02سانتیمتر مربع؛

أ)

پوشاد باالتنه/پایینتنه تیمی :نشانِ تبلیغاتی حامی (های) مالی كه درمجموع نباید بزرگتر از  311سانتیمتر مربع باشهد .لوگهوی
گرافیکی یا تمثیلی سازنده (كه شامل نام یا هیچگونه عبارتی نباشد) میتواند بهصورت یک طرح تزیینی در قالب تکی یا یهک نهوار
تکراری كه بیشتر از  5سانتیمتر عرض نداشته باشد ،استفاده شود .این طرحها میتوانند در یکی از وضعیتههای زیهر نمهایش داده
شوند ،با این توضیح كه چنین نمایشی سیمای لباس را تحتالشعاع خود قرار ندهد:

ب)

.i

در میانه پایینی آستین

.ii

در درز بیرونی آستین

.iii

در پایین درز بیرونی لباس

ج)

كیسه پودر :نام و/یا نشانِ تولیدكننده و نشانِ (هایِ) تبلیغاتی حامی مالی ه درمجموع نباید بزرگتر از  011سانتیمتر 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 خاركوبی ،شامل محدودههایِ تعیینشده در بهاال،
برای آن بخش از بدن خواهد بود.

تخطی از قوانین
 -8-4-3استفاده یا تغییر غیرمجاز بر روی تجهیزات ،گرهها و پوشاد ،یا هرگونه تخطی از ایهن قهوانین مسهابقهدهنهده را مشهمور اعمهار فراینهد
انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) خواهد كرد.

 -5-1نگهداری دیواره
 -1-5-3سرطراح موظف است یک تیم كارآزموده را در طور 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 شود.
 -2-5-3با دستور داور  ،IFSCسرطراح موظف است به سرعت ترتیب هرگونه كار مرمتی دیواره را بدهد .با اتمام این كار ،سهرطراح دیهواره را بهرای
جلوگیری از هرگونه كمک و یا ضرر به مسابقه دهندگان بعدی بازرسی كرده و نتیجه را به رئیس هیئت داوری اعالم می كند .ایهن رئهیس
هیئت داوری است كه برای ادامه یا توقف و شروع مجدو آن مرحله از مسابقه ،تصمیم نهایی را خواهد گرفت ،و هیچ اعتراضهی بهه ایهن
تصمیم پذیرفته نخواهد شد.
0 Category
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 -1-1ردهبندیها و رکوردها
 IFSC -1-6-3ردهبندیهای تركیبی زیر را منتشر میكند:
أ) ردهبندی جام جهانی
ب) ردهبندی جهانی ()WR
روش محاسبه ردهبندی جام جهانی در فصل (00مجموعه مسابقات جام جهانی) شرح دادهشده است.
ردهبندی جهانی ( )WRبر اساس نتایجی كه مسابقهدهندگان در تمام مسابقات مصوب  IFSCكسب كرده اند و در طهور  08مهاه گذشهته تهیهه
میشود .جزئیات مراحل تهیه  WRدر تارنمای  IFSCآورده شده است.
 IFSC -2-6-3ركوردهای جهانی در گرایش سرعت را منتشر میكند.

قوانین  - 8102نسخه 0/5

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

84

 -4روند انضباطی
 -1-4مقدمه
 -1-1-4رئیس هیئت داوری درباره تمامی فعالیتها و تصمیماتی كه بر برگزاری مسابقه در فضای مسابقه اثر میگذارد ،مسئولیت تام دارد.

 -2-4مسابقهدهندگان
كلیات
 -1-2-4رئیس هیئت داوری و داور  IFSCبا توجه به قوانین مربوط به تخلفات و با در نظر گرفتن نوع بیانضباطی كه از مسابقهدهنده سر زده ،باید
تصمیمات و اقدامات زیر را اتخاذ نمایند:
اخطار شفاهی ،بهصورت غیررسمی؛
اخطار رسمی همراه با اعمار كارت زرد.

أ)
ب)

 -2-2-4در اولین فرصت مناسب پس از صدور كارت زرد یا قرمز ،رئیس هیئت داوری باید:
با تسلیم اظهارنامهای كتبی به سرپرست تیم (یا در صورت نداشتن سرپرست ،به مسابقهدهنده مربوطه) با اشاره به این موضهوع كهه
اقدامات انضباطی بعدی بر اساس قوانین مربوطه چه خواهد بود ،تخلف را به آنها متذكر شود.
ارائه یک نسخه از این اظهارنامه كتبی ،به همراه گزارشی مشروح از تخلف صورت گرفته و هرگونه مدرد یا پیشنهادی در خصوص
اعمار مجازات بیشتر ،به  ،IFSCبهمنظور ارجاع آن به كمیته انضباطی .IFSC

أ)
ب)

اخطار كارت زرد
 -3-2-4اخطار كارت زرد ،با توجه به بند ب)-0-8-4ب) میتواند در پی تخلف از قوانین ذیل صادر شود:
در مورد دستوراتی را كه رئیس هیئت داوری و یا داور  IFSCصادر مینمایند:
أ) كوتاهی از اطاعت هر دستوری كه رئیس هیئت داوری و یا داور  IFSCابالغ كرده است ،كه برخی از آنها عبارتاند از:
تعلل بیمورد در بازگشتن به منطقه قرنطینه/گرمكردن به دستور داور  IFSCیا رئیس هیئت داوری؛
.I
تعلل بیمورد در ترد منطقه فراخوانی و ورود به منطقه مسابقه زمانی كه دستورش دادهشده است؛
.II
 .IIIكوتاهی در شروع مسابقه به دستور داور IFSC؛

در مورد تجهیزات و مراسمها:
ب) كوتاهی در رعایت قوانین و مقررات مربوط به پوشاد و تجهیزات؛
ج) كوتاهی در پوشیدن شماره مسابقهدهنده كه میزبان مسابقات تهیه كرده است؛
استفاده نمیگردد.
د)
عدم شركت سه فرد برتر مسابقه ،در مراسم توزیع جوایز؛
ه)
استفاده از الفاظ یا رفتارهای زننده بهصورت خفیف؛
و)
ز) رفتار غیر ورزشی بهصورت خفیف؛
نحوه ارائه اعتراض به این تصمیمات ،باید با شیوه ذكرشده در بخش  8این قوانین صورت پذیرد.
 -4-2-4صدور كارت زرد دوم در یک مسابقه ،اخراج مسابقهدهنده از آن مسابقه را در پی خواهد داشت.
 -5-2-4صدور سومین كارت زرد در یک فصل از مسابقات ،یکی از نتایج زیر را در پی خواهد داشت:
أ)
ب)
ج)
اخراج

اگر مسابقهدهنده در مسابقه بعدی مصوب  IFSCكه در ردهبندی جهانی ( )WRمحاسبه میشود ،ثبتنام كرده باشهد ،آنگهاه وی،
صالحیت ورود به این مسابقه را نخواهد داشت.
درصورتی كه مورد الف قابل اجرا نباشد ،مسابقهدهنده نمیتواند در گرایشی كه كارت زرد سوم را در آن دریافت نموده ،در مسهابقه
مصوب بعدی  IFSCكه در ردهبندی جهانی ( )WRمحاسبه میشود ،ثبتنام نماید.
در هر صورت ،سهمیهی ثبتنام برای تیمی كه چنین اتفاقی برای آن رخ داده است به تناسب كاهش یابد.
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 -6-2-4رئیس هیئت داوری تنها شخصی است كه میتواند از حضور مسابقه دهنده در مسابقه جلوگیری نماید .این كار بایهد همهراه بها نشهان دادن
كارت قرمز باشد.
 -7-2-4تخلفات ذیل ،صدور كارت قرمز و اخراج فوری مسابقهدهنده را بدون مجازات بعدی برای وی ،در پی خواهد داشت:
أ)
ب)
ج)
د)

مشاهدهی مسیرها از خارج از منطقه مجاز هنگامیكه قوانین قرنطینه حاكم است؛
استفاده از تجهیزات و وسایل تأییدنشده؛
استفاده غیرقانونی از هر نوع روش ارتباطی در طور مدت حضور در منطقهی قرنطینه یا دیگر مناطق تحت نظارت؛
نحوه ارائه اعتراض به این تصمیمات ،باید با شیوه ذكرشده در بخش  8این قوانین صورت پذیرد.

 -8-2-4تخلفات ذیل صدور كارت قرمز و اخراج فوری مسابقه دهنده از مسابقه ،همراه با ارجهاع وی بهه كمیتهه انضهباطی  IFSCرا در پهی خواههد
داشت:

هنگامیكه یکی از مسابقهدهندگان و یا اعضای تیم ،از قوانین مربوط به فضای مسابقه تخلف بورزند:
أ) گردآوری اطالعات مربوط به مسیری كه مسابقه دهنده باید بر روی آن تالش كند ،بیش ازآنچه كه در قوانین مسابقات اجازه داده شده
است .به منظور اجتناب از شک ،در مراحلی از مسابقه كه قوانین قرنطینه اعمار نمی گردد ( به بیان دیگر مسهابقه بهه صهورت Flash
برگزار میگردد) ،مسابقهدهندگان میتوانند از سایر اعضای تیم كه خارج از منطقهی مسابقه قرار دارند چه قبهل چهه در حهین صهعود
ایشان اطالعات دریافت نمایند؛
گردآوری و/یا تبادر اطالعات با دیگر مسابقهدهندگان ،بیش از آنچهكه در قوانین مسهابقات اجهازه دادهشهده اسهت( .از جملهه ،و نهه
ب)
محدود ،این كه مغایر بندهای -6-۷-6و  -5-۷-۷این قوانین عمل شود)؛
ج) دخالت در كار یا آشفته نمودن حواس مسابقهدهندهی كه در حار آماده شدن برای صعود یا تالش بر روی مسیر است؛
د) كوتاهی در اطاعت از دستورات داوران و/یا مسئوالن برگزاری مسابقات و/یا مسئوالن IFSC؛
سرپیچی از قوانین مربوط به تبلیغات بر روی پوشاد و تجهیزات؛
ه)
و) رفتار غیرورزشی یا ایجاد دیگر مزاحمتهای جدی در جریان مسابقه؛ یا
رفتار خشونتآمیز ،تهدید و توهین نسبت به مقامات رسمی  ،IFSCمسئوالن برگزاری مسابقه ،اعضای تیمها (ازجمله مسابقهدهندگان)
ز)
یا هر شخص دیگری؛
هرگاه از مسابقهدهنده یا اعضای تیم ،خارج از فضای مسابقه اما در انظار عمهومی ،در سهالن برگهزاری یها ههر محهل اسهکان یها امکانهات
مورداستفاده مسابقه تخلفی سر بزند:
ح) رفتار غیرورزشی یا دیگر مزاحمتهای جدی؛
ط) رفتار خشونتآمیز ،تهدید و توهین نسبت به مقامات رسمی  ،IFSCمسئوالن برگزاری مسابقه ،اعضای تیمها (ازجمله مسابقهدهندگان)
یا هر شخص دیگری؛
اقداماتی كه به دنبار ارجاع پرونده به كمیته انضباطی  IFSCانجام میشود بهطور جداگانه در قوانین انضباطی و اعتراضات  IFSCمنتشرشده
است.
 -9-2-4موارد ذیل صدور كارت قرمز و اخراج فوری مسابقهدهنده از مسابقه ،همراه با ارجاع وی به كمیته انضباطی  IFSCرا در پی خواهد داشت:
أ) اجتناب از انجام تست  BMIدر مسابقه ،پس از دستور رئیس هیئت داوری
اقداماتی كه به دنبار ارجاع پرونده به كمیته انضباطی  IFSCانجام میشود بهطور جداگانه در قوانین انضهباطی و اعتراضهات  IFSCمنتشرشهده
است.

 -1-4مسئوالن تیم
 -1-3-4مسئوالن تیم نیز مانند مسابقهدهندگان موردتوجه قرارگرفته و با آنها مانند مسابقهدهندگان برخورد خواهد شد.
 -2-3-4هر یک از مسئولین تیم در مسابقهای كارت زرد دریافت كرده باشد ،بهمنظور تأمین منافع مسئولین تیم ،اجازه نخواهد داشت كهه در طهور
آن مسابقه به هر منطقهای در درون فضای مسابقه دسترسی داشته باشد.
 -3-3-4در صورت صدور:
أ)

دو ( )8كارت زرد برای هركدام از مسئولین یک تیم در یک مسابقه ،منجر به اخراج سرپرست تیم از آن مسهابقه خواههد
شد.
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سه ( ) 3كارت زرد برای هركدام از مسئولین یک تیم در یک فصل ،منجر به آن خواهد شد كه در مسهابقه بعهدی IFSC

كه در ردهبندی جهانی لحاظ خواهد شد (در همان گرایش) ،از سهمیه مسئولین تیم مزبور یک نفر كهم شهود ،و آخهرین
مسئولی كه مشمور كارت زرد شده است ،مجاز به ثبتنام در آن مسابقه نخواهد بود.

 -4-4سایر اشخاص
 -1-4-4رئیس هیئت داوری اجازه دارد هر شخصی را كه مرتکب تخلفی شده است ،فوراً از محدوده مسابقه اخراج نموده ،و در صهورت لهزوم تمهام
فعالیتهای مسابقه را تا انجام این امرِ مهم به حالت تعلیق نگاه دارد.

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

قوانین  - 8102نسخه 0/5

8۷

 -5مبارزه با توا افزایی (دوپینگ)
 -1-5پذیرش
 ،IFSC -1-1-5دستورالعمل ضد توانافزایی جهانی (معروف به كُد )0را پذیرفته است.
 -2-5اعمال
 -1-2-5این دستورالعمل برای تمامی مسابقاتی كه تحت نظارت  IFSCسازمان دهی و اجرا میشود ،به كار میرود .تمام افرادی كهه تحهت عنهوان
شركتكننده یا هیئت همراه به مسابقات وارد میشوند ه از قبیل مسابقهدهندگان ،مربیان ،تمریندهندگان ،مقامات رسهمی ،اعضهای تهیم
پزشکی یا پیراپزشکی ه موظفاند این دستورالعمل و بند  -0-4-5این قوانین را پذیرفته و رعایت نمایند.

 -1-5نهادهای واجد نظارت بر اجرا در داخل IFSC
 -1-3-5هستههای ناظر بر اجرای دقیق این دستورالعمل در داخل  ،IFSCبه هنگام برگزاری مسابقات بینالمللی صعودهای ورزشی كمیتههای ضد
توانافزایی و انضباطی میباشند.

 -4-5تخلفات و ضمانتهایِ اجرایی
 -1-4-5به تخلفات توانافزایی با توجه به سیاست ،آییننامه و قوانین و مقررات انضباطی  IFSCرسیدگی خواهد شد.

0 The Code
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Lead -6
 -1-1کلیات
 -1-1-6مسابقات  Leadباید بر روی دیوارههای مصنوعی بهقصد  Leadطراحیشده كه حداقل  08متر ارتفاع دارند ،برگزار شود.
 -2-1-6یک مسابقه  Leadمعموالً شامل مراحل زیر است:
أ) مرحله مقدماتی ،كه باید بر روی دو مسیر ناهمسان برای هر گروهِ شروع و دسته برگزار شود .هر دوی این مسیرها باید از درجه فنهی
یکسان و ویژگیهای مشابهی برخوردار باشد.
ب) مرحله نیمهنهایی كه بر روی یک مسیر برای هر دسته برگزار میشود؛ و
ج) مرحله نهایی كه بر روی یک مسیر برای هر دسته برگزار میشود؛
در صورت بروز حوادث پیشبینینشده ،رئیس هیئت داوری میتواند یکی از مراحل مسابقه را حذف نماید .اگر مرحلهای از مسابقه حهذف شهد،
نتیجه مرحله قبلی باید بهعنوان ردهبندی مرحله حذفشده منظور شود.

 -2-1دیواره صعود
 -1-2-6سازه دیواره و گیرههای صعود باید با استانداردهای تعیینشده در بخش ( 3قوانین عمومی) مطابقت داشته باشند.
 -2-2-6سطح دیواره باید این امکان را ایجاد كند كه هر مسیر حداقل  05متر طور و سه ( )3متر عرض داشته باشد .بنا به تشخیص رئیس هیئهت
داوری ،عرض كمتر از سه ( )3متر میتواند برای بخشهای محدودی از دیواره قابلقبور باشد.
طراحی مسیرها
 -3-2-6اگر مرحله مقدماتی شامل دو دسته مسیرهای مقدماتی و دو گروه شروع باشد ،آنگاه هر دسته مسیرها باید با ویژگیهای مشهابه (سهبک و
خط سیر) ایجاد شوند و درجه مجموع هر گروه مشابه باشد.

 -1-1ایمنی
 -1-3-6تمامی تجهیزات فنی مورداستفاده در مسابقات  Leadباید نیازمندیهای ذكرشده در استانداردهای مربوطه تعیینشده در فصهل ( 3قهوانین
عمومی) را تأمین كند.
 -2-3-6تمامی مسیرها باید بدینصورت صعود شوند كه مسابقهدهنده از پایین حمایت شود و با انداختن طناب در نقاط حمایتی تعبیهشده در مسهیر،
ایمنیاش تأمین شود .طناب استفادهشده برای صعود باید استاندارد تعریفشده برای طناب تک رشته را داشهته باشهد .داور  IFSCبایهد در
مورد تناوب تعویض طناب تصمیم بگیرد.
 -3-3-6هر مسیر باید بهگونهای طراحی شود كه:
أ)
ب)

بر اثر سقوط مسابقهدهنده ،از خطر آسیب دیدن مسابقهدهنده ،یا آسیب دیدن یا ایجاد اشکار برای مسابقهدهنده دیگر یا شخص ثالث
جلوگیری شود.
پرش به سمت پایین نداشته باشد.

 -4-3-6داور  IFSCمیتواند ،با مشورت سرطراح و موافقت رئیس هیئت داوری تصمیم بگیرد كه:
أ)
ب)
ج)

پیش از صعود ،طناب به اولین نقطهی حمایتی (و در صورت لزوم دیگر نقاط حمایتی) متصل شود؛ و
بهمنظور تأمین ایمنی مازاد در ابتدای مسیر ،كمک حمایتی (نظیر حمایت بدنی) برای مسابقهدهنده در قسمتهای پایینی مسیر برقرار
شود.
اما در هر یک از موارد ،طراحی مسیر مسابقه تا حد امکان باید بهگونهای باشد كه به این كار نیاز نباشد.
نقاط حمایتی

 -5-3-6هر نقطه حمایتی (شامل آخرین نقطه) در مسیر باید با  Quickdrawتجهیز شود كه شامل موارد زیر است:
أ)
ب)

 )Maillon Rapide( Quick-Linkتأییدشده و بستهشده
نوار تسمه پیوسته و ماشیندوخت شده با طور مربوطه (كه این طور توسط سرطراح تعیین میشود).
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Karabinerی كه مسابقهدهنده بتواند طناب را در آن بیندازد .جهت  Karabinerباید بهگونهای باشد كه احتمار این كهه در حالهت
 cross loadingقرار بگیرد حداقل شود.

 -6-3-6استفاده از روشهای زیر بهطور صریح ممنوع است:
أ)
ب)
ج)

هرگونه كوتاه كردن یا تنظیم طور نوار تسمه با استفاده از گره
زنجیر كردن Quickdrawها
هرگونه استفاده از طناب یا نوار تسمه گرهزده شده
لوازم شخصی
 Harnessبه تن داشته باشد .درصورتیكه رئیس هیئت داوری بهصورت منطقی به این بهاور برسهد كهه Harness

 -7-3-6هر مسابقهدهنده باید
مسابقهدهنده ایمن نیست باید مانع آغاز صعود مسابقهدهنده شود.

 -8-3-6نحوه اتصار طناب به  Harnessمسابقهدهنده باید بهصورت گره هشت تعقیب به همراه گره ضامن ( )Stopper knotاست.
 -9-3-6مسابقهدهنده مجاز به حمل یا استفاده از هیچگونه ابزار شنیداری صوتی در حین مشاهده و یا صعود نیست.
كنتررهای ایمنی
 -11-3-6رئیس هیئت داوری ،داور  IFSCو سرطراح وظیفهدارند پیش از آغاز هر مرحله ،مسیر را بازرسی كرده و از برقراری اسهتانداردهای ایمنهی
اطمینان حاصل كنند.
 -11-3-6رئیس هیئت داوری باید تأیید كند كه تمام ابزارهای حمایتی مورداستفاده در مسابقه نیازمندیهای بند  -03-3-6را تأمین میكند.
 -12-3-6پیش از هر صعود مسیر ،حمایتچی باید موارد زیر را كنترر كند:
أ)
ب)
ج)

 Harnessمسابقهدهنده بهطور كامل بسته شده باشد؛
طناب صعود مطابق بند  -2-3-6به  Harnessمسابقهدهنده متصل شده باشد؛ و
طناب صعود حلقهشده و مرتب بوده و برای استفاده سریع بهطور كامل آماده باشد.
حمایت

 -13-3-6طناب صعود باید از روی زمین توسط یک حمایتچی كنترر شود و ترجیحاً شخص دومی در این كار به او كمک كنهد .حمهایتچی بایهد از
ابزار حمایت غیرقفلشونده استفاده كرده و در تمام مدت صعود مسابقهدهنده ،توجه خود را بهدقت بر روی حركات مسابقهدهنهده متمركهز
كرده و از موارد ذیل اطمینان حاصل نمایند:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

حركات مسابقهدهنده بر اثر كشش و سفتی طناب دچار اشکار نگردد.
وقتی مسابقهدهندهای در حار اتصار طناب به هر یک از نقاط حمایتی است ،حمایتچی مانع انجام این كار نشود ،یا اگهر صهعودكننده
نتواند طناب را با موفقیت به نقطهی حمایت متصل نماید ،مقدار اضافه طناب به وجود آمده را فوراً جمع كند.
تمام سقوطهای مسابقهدهندگان به روش دینامیک متوقف شوند.
مسابقهدهندهای كه حمایت میشود ،سقوط بیشازاندازه را تجربه نکند .و
مسابقهدهندهای كه سقوط كرده است نباید در معرض خطر آسیبدیدگی ناشی از برخورد با لبههای قسمتهای برجسته یا هر قسمتی
از دیواره صعود باشد.

 -14-3-6حمایتچی باید همیشه مقدار مناسبی اضافه طناب ایجاد كند .هرگونه كشش در طناب ممکن است بهعنوان كمکكننده خارجی یا مهانعی
درحركت صعودكننده ،تلقی شود ،كه داور  ،IFSCآن را حادثه فنی اعالم خواهد كرد.
 -15-3-6حمایتچیانی را كه میزبان مسابقات منصوب میكند ،باید روشهای حمایت كردن مناسب برای مسابقات  Leadرا آموزشدیده باشهند .در
هر زمان مسابقه داور  ،IFSCاختیار دارد تا تعویض هر یک از حمایتچیان را از میزبهان ،خواسهتار شهود .در صهورت تعهویض ،حمهایتچی
موردنظر ،اجازه ندارد در هیچیک از بخشهای بعدی آن مسابقه ،مسابقهدهندهای را حمایت نماید.
 -16-3-6پس از اتصار طناب به آخرین  Quickdrawیا پس از سقوط ،مسابقهدهنده باید بر روی زمین فرود آورده شود .در حهین ایهن كهار بایهد
دقت شود تا مسابقهدهنده با وسایل موجود بر روی زمین ،برخورد نکند.
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 -17-3-6درحالیكه مسابقهدهنده طناب را از Harnessاش باز میكند ،حمایتچی باید باقیمانده طناب را بهسرعت پهایین بکشهد .ایهن كهار بایهد
بهگونهای صورت پذیرد كه نظم Quickdrawها بر هم نخورد .وظیفه حمایتچی است كه از ترد هر چه سریعتر مسابقهدهنده از منطقهه
مسابقه مطمئن شود.

 -4-1امتیازدهی و زمانبندی
 -1-4-6داوری هر مسیر باید:
أ)
ب)

در مراحل مقدماتی و نیمهنهایی توسط حداقل یک ( )0داور مسیر انجام شود كه الزم است داور ملی به باال باشد؛ و
در مرحله نهایی توسط داور مسیر و داور  IFSCانجام شود.

امتیازدهی
 -2-4-6در هر مسیر باید بهصورت زیر به مسابقهدهندگان امتیاز داد:
أ)
ب)

هر مسابقهدهندهای كه مطابق بند  -8-۱-6موفق شود مسیر را با موفقیت تمام كند باید امتیاز  TOPبگیرد.
در حالتی كه مسابقهدهنده سقوط كند یا صعودش متوقف شود ،دورترین گیرهای كه در خط سیر مسهیر مهارشهده و یها اسهتفادهشهده
است ،بهگونهای كه در بندهای  -3-4-6تا  -5-4-6تشریح شده ،امتیاز مسابقهدهنده را تعیین میكند.

 -3-4-6بهمنظور امتیازدهی:
أ)

ب)
ج)

هر گیره باید بهصورت زیر در نظر گرفته شود:
توسط سرطراح پیش از آغاز هر مرحله از مسابقه ،یا
.i
به دنبار استفاده مثبت مسابقهدهنده
.ii
و باید در نقشه مسیر كه توسط داور (ان) مسیر استفاده میشود ،عالمتگذاری شوند ،بهصورت متوالی بهر اسهاس ترتیهب
.iii
قرارگیریشان در خط سیر مسیر و بهگونهای كه توسط سرطراح تعریف میشود ،شمارهگذاری شوند.
فقط گیرههایی كه توسط دست استفاده شوند در نظر گرفته میشوند.
فقط بخشهایی كه برای صعود قابلاستفاده باشند باید در نظر گرفته شوند.

نکته :اگر مسابقهدهنده نقطهای را لمس كند كه گیره نیست (بنا به نظر سرطراح) ،آنگاه این نقطه نباید در امتیازدهی به مسابقهدهنده در نظهر
گرفته شود.
 -4-4-6بهمنظور امتیازدهی:
أ)

ب)

زمانی باید گیره مهارشده در نظر گرفته شود كه مسابقهدهنده از آن گیره برای رسیدن به یک موقعیت پایهدار و كنتهررشهده اسهتفاده
كند .امتیاز مسابقهدهندهای كه گیره را مهار كرده است باید شماره تخصیص دادهشده به آن گیره در نقشه مسیر بدون هیچ پسهوندی
باشد.
گیرهای كه از آن ،مسابقهدهنده حركت كنتررشده پیشرونده صعود در راستای مسیر انجام دهد ،باید استفادهشده در نظر گرفته شهود.
امتیاز مسابقهدهندهای كه از گیره استفاده كرده است باید شماره تخصیص دادهشده به آن گیره در نقشه مسیر همراه با پسهوند مثبهت
( )+باشد .این امتیاز باالتر از امتیاز مهاركردن همان گیره است.
نکته :حركت كنتررشده پیشرونده صعود میتواند ماهیت استاتیک یا دینامیک داشته باشد و معموالً اینگونه اثبات میشود كه:
.I

تغییر مثبت قابلتوجهی در مركز ثقل مسابقهدهنده مشاهده شود؛ و

.II

حركت حداقل یک دست بهقصد رسیدن به (الف) گیره بعدی واقع در خط سیر مسیر؛ یا (ب) هر گیرهای كه در راسهتای خهط
سیر مسیر با موفقیت توسط مسابقهدهنده دیگری از همان گیره مزبور مهارشده باشد.

نکته :مطابق بند  -5-۱-6اگر جابجایی ناشی از صعود منجر به خارج شدن مسابقهدهنده از حالت مجاز شود ،امتیهاز مثبهت بهه آن تعلهق
نمیگیرد.
 -5-4-6بالاستفاده
زمانگیری
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 -6-4-6زمان صعود برای هر مسابقهدهنده فاصله بین آغاز و كامل شدن تالش مسابقهدهنده بر روی مسیر است.
 -7-4-6زمان صعود برای هر مسابقهدهنده باید با استفاده از زمانسنج الکترونیکی با ارقام دیجیتار كه بهصورت دستی عمهل مهیكنهد (كرنهومتر)،
اندازه گیره شود.
 -8-4-6برای هر مسیر ،حداقل یک داور مسیر باید بهعنوان زمانگیر رسمی انجاموظیفه نموده و زمان هر مسابقهدهنده را انهدازهگیهری كنهد .ههر
زمانگیر باید بهصورت مستقل عمل كرده و ساعتش را به هیچكس نشان نداده و در مورد زمان با هیچ شخص دیگری بحث نکند.
 -9-4-6زمان صعود ثبتشده برای هر مسابقهدهنده برابر است با زمان بین:
أ) آغاز او مطابق بند -0-۱-6؛ و
زمانی كه یکی از دو حالت زیر رخ دهد:
ب)
طناب را مطابق بند  -8-۱-6در آخرین  Quickdrawمسیر بیندازد؛ یا
.I
سقوط كند.
.II
و در هر حالت بهغیراز زمانهایی كه دقیقاً مضرب ثانیه هستند ،زمانها باید بهصورت ثانیه رو به پایین ثبت شوند( .گرد كردن رو به پایین)

 -5-1سهمیه هر مرحله
 -1-5-6سهمیه مسابقهدهندگان واجد شرایط برای مراحل نیمهنهایی و نهایی ،به ترتیب 86 ،و  2است.
 -2-5-6درصورتیكه مرحله مقدماتی دارای دو گروه شروع باشد ،سهمیه ثابت برای دورِ بعدی مسابقات باید نصف شده و برای گروهها اعمار شود.
بهعنوانمثار  03سهمیه برای هر گروه
 -3-5-6سهمیه مراحل نیمهنهایی و نهایی باید با مسابقهدهندگانی كه باالترین رتبه را در مرحله قبل كسب نمودهاند ،تکمیهل شهود .درصهورتیكهه
سهمیه ثابت به دلیل تساوی رتبه چند مسابقهدهنده از تعداد معین شده تجاوز نماید ،همه مسهابقه دهنهدگان مسهاوی ،بایهد بهه دور بعهدی
مسابقات راه بیابند.

 -1-1ترتیب شروع

مرحله مقدماتی
 -1-6-6اگر مرحله مقدماتی با دو گروه شروع برگزار شود ،مسابقهدهندگان باید بهصورت زیر در یک گروه یا گروه دیگر دستهبندی شوند:
أ)

ابتدا آن دسته از مسابقهدهندگانی كه دارای ردهبندی جهانی در روز جلسه فنی میباشند ( ،)WRبه صورتی كه در مثار زیهر نشهان
دادهشده است ،به ترتیب بین مسیرها باید تقسیم شوند:
شماره ردهبندی جهانی

ب)

گروه الف

گروه ب
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....

....

سپس مسابقه دهندگانی كه ردهبندی جهانی ندارند ،با قرعهكشی در هر یک از گروهها به طور مساوی ،یا تا حد امکهان نزدیهک بهه
مساوی تقسیم میشوند.

 -2-6-6ترتیب شروع مرحله مقدماتی برای هر گروه باید بهصورت زیر باشد:
أ)
ب)

ترتیب شروع برای مسیر اور مرحله مقدماتی باید با قرعهكشی تعیین شود.
ترتیب شروع دومین مسیر مرحله مقدماتی نیز مانند ترتیب شروع اولین مسیر است ،ولی با یک تناوب  51درصدی.

مثار :وقتی  80مسابقهدهنده در یک دسته قرار دارند ،اولین صعودكنندهای كه مسیر مقهدماتی نخسهت را صهعود كهرده اسهت ،بههعنهوان
یازدهمین صعودكننده دومین مسیر مرحله مقدماتی خواهد بود.
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نیمهنهایی و نهایی
 -3-6-6ترتیب شروع مراحل نیمهنهایی و نهایی باید به ترتیب ،عکس رتبههای مرحله قبل باشد .به عنوان مثار مسابقهدهنده دارای باالترین رتبهه
باید آخر از همه شروع كند .در حالتی كه مسابقهدهندگانی در مرحله قبل مساوی شده باشند ،ترتیب شروع باید بهصورت زیر تعیین شود:
أ)

اگر مسابقهدهندگانِ مساوی شده ردهبندی جهانی داشته باشند ،به ترتیب معکوس ردهبندی جهانی آنها؛ (بهعنوانمثار دارنده رتبه
جهانی بهتر ،آخر صعود میكند)

ب)

اگر مسابقهدهندگان مساوی شده فاقد ردهبندی جهانی و یا دارای رتبهی جهانی یکسان باشند ،ترتیب شهروع بایهد بها قرعههكشهی
تعیین شود؛ و

ج)

اگر مسابقهدهنده (مسابقهدهندگان) دارای رده بندی جهانی با مسابقهدهنده (مسابقهدهندگان) فاقد ردهبندی جهانی مسهاوی شهوند،
مسابقهدهنده فاقد ردهبندی باید زودتر شروع كند.

 -1-1روند مسابقه
كلیات
 -1-7-6اگر مراحل متوالی مسابقه  Leadدر یک روز باشند ،باید حداقل یک فاصله زمانی دو ساعته بین زمانی كهه تهالش آخهرین مسهابقهدهنهده
مرحله نخست به پایان میرسد و بسته شدن درب قرنطینه مرحله بعد لحاظ شود.
قوانین قرنطینه
 -2-7-6بندهای  -3-۷-6تا ( -6-۷-6قوانین قرنطینه) باید فقط برای مراحل نیمهنهایی و نهایی مسابقات  Leadاعمار شوند.
 -3-7-6از لحظه بستهشدن قرنطینه به بعد مسابقهدهندگان و/یا مسئولین تیمها باید در منطقه قرنطینه باقی بمانند مگر آنکه دستور آن صادر شود.
نکته :مسابقهدهندگان/مسئولین تیمها یا اشخاص دیگری كه توسط رئیس هیئت داوری مجوز حضور در منطقه قرنطینهه را كسهب كهرده
باشند ،میتوانند هرزمان كه مایل بودند منطقه قرنطینه را ترد كنند ،اما با ترد قرنطینه نمیتوانند به قرنطینهه بازگردنهد و بایهد فضهای
مسابقه را ترد كنند مگر آنکه بهصورت مشخص از رئیس هیئت داوری مجوز كسب كرده باشند.
 -4-7-6بازهی زمانی بین بسته شدن قرنطینه (برای هر مرحله از مسابقه) و لحظهی (از قبل برنامهریزیشدهی) آغاز صعود نفر اور فهرست شهروع
و یا معرفی فینالیستها ،نباید بیش از یک ساعت باشد.
نکته :مسابقهدهندگان میتوانند بخشهای قابلرؤیت مسیر از خارج از فضای مسابقه را در تمام زمانهای پهیش از بسهتهشهدن قرنطینهه
مشاهده نمایند.
 -5-7-6زمانی كه قوانین قرنطینه اعمار میشود ،مسابقهدهندگان نباید هیچ دانشی از مسیرها بهجز آنچه در حین زمان رسمی مشاهده مسیر كسب
میكنند یا آنچه از طریق رئیس هیئت داوری یا داوران با آنها در میان گذاشته میشود ،به دست آورند .ایهن از مسهئولیتههای مسهابقه-
دهندگان است كه بهتنهایی خود را از تمام جنبهها و دستورات مربوط به مسیرها آگاه كنند .برای اجتناب از هرگونه تردید:
أ)

در خالر مدتی كه در فضای مسابقه هستند ،مسابقهدهندگان مجاز نیستند كه از هیچ شخصی خهارج از فضهای مسهابقه اطالعهات
كسب كنند مگر آنکه رئیس هیئت داوری بهطور مشخص مجوز چنین كاری را صادر كرده باشد.

ب)

مسابقهدهندگانی كه تالش (های) خود را بر روی مسیر كامل كردهاند و كسانی كه به هر دلیلی در فضای مسهابقه بهاقیمانهدهانهد
نباید هیچگونه اطالعاتی در رابطه با مسیر به مسابقهدهندگانی كه هنوز بر روی مسیر تالش نکردهاند مبادله كنند.

 -6-7-6هرگونه تخطی از قوانین قرنطینه در زمان برقراری منجر به فعار شدن فرایند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) خواهد شد.
آماده شدن برای صعود
 -7-7-6پس از دریافت فرمان رسمی ترد منطقه قرنطینه و حركت به سمت منطقه فراخوانی ،مسابقهدهندگان را نباید هیچ فردی بههجهز مقامهات
رسمی مجاز ،همراهی كند.
 -8-7-6با ورود به منطقه فراخوانی ،هر مسابقهدهنده باید خود را برای انجام مسابقه آماده كند .مثالً كفشهای خود را به پا كند ،طنهاب حمایهت را
به خود متصل كند و هر عمل دیگری كه با توجه به نوع مسابقه باید انجام دهد.
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 -9-7-6هر یک از مسابقهدهندگان باید به محض دستور ،آماده ترد منطقه فراخوانی و ورود به منطقه مسابقه باشهند .هرگونهه تهأخیر بهیمهورد در
انجام این كار ،منجر به صدور كارت زرد میشود .مطابق فصل (4روند انضباطی) ،تأخیر بیشازحد میتواند موجب اخراج شود.
پادسازی
 -11-7-6گیرههای هر مسیر باید بهصورت متناوب به تصمیم رئیس هیئت داوری و با مشورت سرطراح ،پادسازی شهوند .عمهل تمیهز نمهودن در
طور برگزاری یک مرحله ،باید بهصورت مساوی در طور آن مرحله توزیع شود ،فاصله بین پادسازیها معموالً نباید بیش از  81مسابقه-
دهنده بوده و نمیتواند از  88نفر بیشتر شود .تناوب و ترتیب زمانی تمیز نمودن گیرهها بایهد در فهرسهت شهروع مسهابقه كهه در منطقهه
قرنطینه نصب میشود ،اعالم و تعیین شود .مسابقهدهندگان مجاز به پادسازی هیچ گیرهای از مسیر در حین تالششان نیستند.
مقدماتی
 -11-7-6مرحله مقدماتی برای هر دسته معموالً شامل دو مسیر غیر همسان برای تمامی مسابقهدهندگانی است كه در یک گروه شروع قرار مهی-
گیرند .مرحله مقدماتی همچنین میتواند شامل دودسته از مسیرهای مقدماتی باشد .هر دسته دو مسیر را دربر دارد كه مسابقهدهندگان بهه
دو گروه شروع تقسیم میشوند.
 -12-7-6بهغیراز صعودهای مجدد كه به دنبار اعتراض یا حادثه فنی انجام میگیرند ،هر مسابقهدهنده باید یک ( )0تالش بر روی هر یهک از دو
( )8مسیر گروه شروعش انجام دهد.
 -13-7-6مدتزمان ثابت برای صعود هر مسیر در مرحله مقدماتی باید شش ( )6دقیقه باشد.
 -14-7-6ترتیب شروع برای مسیرهای مرحله مقدماتی كه در بند  -8-6-6تعیینشده است ،باید هم در حالت صعود همزمهان دو مسهیر و ههم در
حالتی كه مسیرها یکی پس از دیگری صعود میشوند ،استفاده شود .در هر حالت حداقل  51دقیقه زمان استراحت بهین پایهان تهالش بهر
روی مسیر اور و آغاز تالش بر روی مسیر دوم برای هر مسابقهدهنده باید تضمین شود.

نیمهنهایی و نهایی
 -15-7-6مراحل نیمهنهایی و نهایی برای هر دسته باید بر روی  0مسیر برگزار شوند.
 -16-7-6به غیراز صعودهای مجدد كه به دنبار اعتراض یا حادثه فنی انجام میگیرند ،هر مسابقهدهنده راهیافته به مراحل نیمههنهایی/نههایی بایهد
یک تالش بر روی مسیرهای دسته خودش در آن مرحله انجام دهد.
 -17-7-6مدتزمان ثابت برای صعود هر مسیر در مراحل نیمهنهایی و نهایی باید شش ( )6دقیقه باشد.
 -18-7-6ترتیب شروع در مراحل نیمهنهایی و نهایی باید مطابق بند  -3-6-6تنظیم شود.
 -19-7-6مرحلهی نیمهنهایی برای هر دو دسته باید همزمان انجام پذیرد.
 -21-7-6مرحله نهایی:
أ)
ب)

باید با معرفی مسابقهدهندگان راهیافته به این مرحله آغاز شود.
باید به نحوی برگزار گردد كه بازهی زمانی برنامه ریزی شده برای شروع آخرین نفر در هر دسته و شروع اولین نفر در همان دسهته
نباید بیش از  ۱1دقیقه باشد.

 -2-1روند مشاهده مسیر

کلیات
 -1-8-6از زمانی كه مسابقهدهنده منطقه فراخوانی را ترد میكند ،به مدت  41ثانیه مجاز خواههد بهود كهه مشهاهده نههایی خهود را انجهام دههد.
مدتزمان مشاهده نهایی نباید بخشی از مدتزمان تثبیتشده برای صعود مسیر باشد و باید اضافه بر هر مدتزمان مشاهده مسیری باشد
كه در رابطه با مراحل مقدماتی ،نیمهنهایی و نهایی وجود دارد .اگر مسابقهدهنده تالش خود را پس از اتمام مدتزمان مشاهده نهایی آغاز
نکرد باید به او دستور داد كه فوراً آغاز كند .هر تأخیر بیشتری مسابقهدهنده را مشمور قوانین انضباطی مطابق فصهل (4رونهد انضهباطی)
خواهد كرد.

مقدماتی
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 -2-8-6فیلم ضبطشده صعود تمام مسیرهای مرحله مقدماتی باید بهصورت پیوسته و مکرر در منطقه گرم كردن پخش شود ،بدینصورت كه بهرای
هر مسیر از یک صفحهی نمایش مجزا استفاده گردد .این فیلم باید از ابتدای باز شدن قرنطینه پخش گردد و بازهی زمانی بهین بازشهدن
منطقه گرمكردن (برای مرحله) و (زمان برنامهریزیشده) آغاز آن مرحله ،باید بیش از  61دقیقه باشد.
 -3-8-6اگر پخش ویدیویی میسر نباشد ،بازهی زمانی بین صعود نمایشی هر مسیر مقدماتی و تالش نخستین مسابقهدهنده باید بیش از  31دقیقهه
باشد .مسیرهای مربوط به مسابقهدهندگان مرد ترجیحاً توسط مردان و مسیرهای مربوط به مسابقهدهندگان زن ترجیحاً توسط زنهان بایهد
صعود نمایشی شوند.

نیمهنهایی و نهایی
 -4-8-6زمان بازدید دستهجمعی باید بدون فاصله پیش از آغاز مرحله باشد .زمان بازدید مسیر توسط رئهیس هیئهت داوری و بها مشهورت سهرطراح
تصمیمگیری میشود و نباید از  6دقیقه برای هر مسیر بیشتر باشد.
 -5-8-6مسئولین تیمها اجازه همراهی كردن مسابقهدهندگان را در زمان بازدید مسیر ندارند .در هنگام حضهور در منطقهه مشهاهده مسهیر ،تمهامی
مسابقهدهندگان تحت قوانین قرنطینه قرار دارند .در زمان بازدید مسیر ،مسابقهدهندگان باید در فضای تعریفشده برای بازدید مسیر بهاقی
بمانند .مسابقهدهندگان مجاز به صعود دیواره یا ایستادن بر روی هرگونه تجهیزات یا مبلمان نیستند .آنها بایهد ابهامهات خهود را تنهها از
طریق داوران برطرف كنند.
 -6-8-6مسابقهدهندگان مجازند بدون آنکه هر دوپایشان از زمین جدا شود ،گیره(های) ابتدایی را لمس كنند .مسابقهدهنهدگان مجازنهد بها دوربهین
چشمی مسیر را مشاهده كرده و بهصورت دستنویس یادداشت یا طراحی كنند .هیچ تجهیزات مشاهده یا ضبط دیگری مجاز نیست.
 -7-8-6در انتهای زمان بازدید مسابقهدهندگان باید بالفاصله به منطقه قرنطینه یا ،درصورتیكه جزو چند مسابقهدهنده نخست در فهرسهت شهروع
باشند به منطقه فراخوانی همانگونه كه داوران تعیین كند ،بازگردند .هرگونه تأخیر بیمورد منجر به اخطار كارت زرد خواهد شد .هرگونهه
تأخیر بیمورد بیشتر مطابق فصل (4روند انضباطی) منجر به اخراج خواهد شد.

 -1-1روند صعود
آغاز 
 -1-9-6صعود هر مسابقهدهنده و محاسبه زمان صعود او هنگامی آغاز میشود كه تمام قسمتهای بدن او از زمین جدا شوند.

اتمام تالش
 -2-9-6تالش بر روی مسیر زمانی موفق محسوب خواهد شد كه مسیر مطابق با این قوانین صعود شود و طناب در زمان تثبیتشده بهرای تهالش
كه در بندهای  -03-۷-6و  -0۷-۷-6تعریفشده است ،در  Karabinerآخرین  Quickdrawمسیر انداخته شود.
 -3-9-6هنگامیكه مسابقهدهنده مشغور تالش بر روی مسیر است:
أ)
ب)
ج)

مسابقهدهنده باید طناب را به ترتیب در Quickdrawها بیندازد.
نکته :انداختن طناب در نخستین  Quickdrawاز روی زمین مجاز است.
نکته :مسابقهدهنده مجاز است كه طناب را از آخرین  Karabinerای كه طناب به داخل آن انداختهشده درآورده و مجدداً بیندازد.
مسابقهدهنده همواره باید در حالت مجاز قرار داشته باشد .با رعایت بند  ،-4-۱-6اگر مسابقهدهنهده بهه اولهین Quickdrawای كهه
طناب را در آن ننداخته است برسد یا آن را رد كند؛ این حالت غیر مجاز تلقی میگردد؛ در حالتی كه از دورترین گیرهای كه:
از آن مسابقهدهنده دیگری از همان دسته و گروه سنی توانسته باشد اثبات كند كهه انهداختن طنهاب در آن Quickdraw
.i
بدون هل دادن  Quickdrawبا پا امکانپذیر است؛ یا در غیر این صورت
كه از آن سرطراح باور داشته باشد انداختن طناب در  Quickdrawامکانپذیر است.
.ii

 -4-9-6اگر رئیس هیئت داوری مقرر كرده باشد كه یک یا چند  Quickdrawاز گیره ای مشخص یا پیش از آن ،در طنهاب قهرار گیرنهد ،در ریین
صورت این اطالعات باید پیش از آغاز مرحله بهتمامی مسابقهدهندگان اعالم شود و آن گیره (گیرهها) و ( Quickdrawها) باید بهصورت
واضح و ترجیحاً با عالمت ضربدر آبی مشخصشده و در هنگام مشاهدهی مسیر نشان داده شوند.
 -5-9-6هرگونه حركت مسابقهدهنده فراتر از حالت مجاز نباید منجر به امتیاز باالتر شود.
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 -6-9-6اگر مسابقهدهنده با رعایت بند -3-۱-6أ) طناب را بهصورت ضربدری در  Karabinerبیندازد ،باید آن را اصالح كند .او مجاز است كه (در
صورت لزوم با صعود رو به پایین) هر یک از Karabinerهای درگیر را درآورده و دوباره بیندازد .پهس از اصهالح بایهد طنهاب در تمهامی
Karabinerها قرار داشته باشد.
 -7-9-6داور  IFSCمیتواند در صورت تشخیص این موضوع كه حركت بعدیِ مسابقهدهنده بر روی مسیر خطرناد است ،دستور خاتمه تالش او را
صادر نماید.
 -8-9-6مسابقهدهنده در طور مدت تالش خود بر روی مسیر ،میتواند هر زمان كه بخواهد زمان باقیمانده را سؤار نماید ،و داور  IFSCباید فهوراً
مسابقهدهنده را از زمان باقیمانده آگاه سازد یا دستوری برای اعالم آن صادر نماید .هنگامی كه زمان صعود بهه پایهان برسهد ،داور ،IFSC
باید بالفاصله دستور توقف صعود را صادر نماید .مسابقهدهندهای كه از دستور توقف صعود داور  ،IFSCسرپیچی نمایهد ،مطهابق فصهل 4
(روند انضباطی) ،مشمور اقدامات انضباطی خواهد شد.
 -9-9-6تالش مسابقهدهنده بر روی مسیر باید ناموفق محسوب شود اگر مسابقهدهنده:
أ)
ب)
ج)

د)
ه)
و)
ز)
ح)
ط)
ی)

سقوط كند.
از محدوده زمانی تعیینشده برای صعود مسیر ،تجاوز نماید.
هنگام صعود از هر قسمت از دیواره ،گیرهها و یا سطوحی كه بهصورت پیوسته و واضح با نوارچسب مشکی (یا اگر رنگ دیگهری نیهاز
باشد كه استفاده شود ،توسط رئیس هیئت داوری در توضیح فنی برای مسابقهدهندگان تعیین میگردد) عالمهتگهذاری شهده باشهد،
استفاده كند.
هنگام صعود از هر حفرهای كه برای بستن گیرهها استفاده میشود ،بهغیراز حفرههای مشابه بر روی گیره ،توسط دستش استفاده كند.
از تابلوهای تبلیغاتی یا اطالعرسانی نصب شده روی دیوار یا از هر قسمتی از اینگونه وسایل استفاده كند؛
از لبههای جانبی یا باالی دیواره به منظور صعود استفاده نماید؛
برای صعود از صفحه رور (یا پیچهای آن) یا  Quickdrawاستفاده كند؛
طناب را مطابق قوانین بهصورت صحیح در  Quickdrawنیندازد؛
پس از آغاز صعود ،هر قسمت از بدن او به زمین بازگردد؛
از هر عامل خارجی كه به صعود او كمک كند ،استفاده كند.

 -11-9-6هرگونه تخطی از:
أ)
ب)
ج)

بند -3-۱-6؛
بند -4-۱-6؛ یا
بند -۱-۱-6ب)ی)
باید منجر به توقف تالش مسابقهدهنده بر روی مسیر شود .تمرد مسابقهدهنده از اطاعت دستور توقف تالش داور  ،IFSCمشمور اعمهار
فرایند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) خواهد شد.

 -12-1ردهبندی پس از هر مرحله

کلیات
 -1-11-6در هر مسیر ،هر مسابقهدهندهای كه بر روی مسیر تالش میكند باید بر اساس معیارهای زیر ردهبندی شوند:
أ)
ب)

نخست ،تمام مسابقهدهندگانی كه امتیاز  TOPرا مطابق با بند  -8-4-6كسب كرده باشند.
به دنبار ا) ،تمام مسابقهدهندگانی كه سقوط كردهاند یا تالششان بر روی مسیر متعاقب بند  -01-۱-6متوقف شده است ،بهه ترتیهب
نزولی امتیازی كه مسابقهدهندگان متعاقب بند  -3-4-6تا  -4-4-6كسب كردهاند.

 -2-11-6اگر مسابقهدهندگان واجد شرایط برای شركت در یک مرحله:
أ)
ب)

هیچیک از دو مسیر مرحله مقدماتی را صعود نکند ،نباید ردهبندی شوند؛ یا
یکی از مسیرهای مرحله مقدماتی ،مسیر مرحله نیمهنهایی یا مسیر مرحله نهایی را صعود نکنند ،باید در رتبه آخر آن مسهیر ردهبنهدی
شوند.

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

قوانین  - 8102نسخه 0/5

36

 -3-11-6اگر مسابقهدهندگانی به دنبار محاسبات بندهای  -0-01-6و  -8-01-6رتبه مساوی كسب كنند ،آنگاه باید از ردهبندی مرحله قبل این
مسابقهدهندگان برای برطرف كردن تساوی استفاده كرد (بازگشت به قبل) .مسابقهدهندگان مساوی نسبت به هم باید به ترتیب صهعودی
رتبهای كه در مرحله قبل كسب كردهاند ردهبندی شوند.
نکته :اگر مسابقهدهندگان در مرحله مقدماتی به دو گروه شروع تقسیمشده باشند ،نباید از بازگشت به قبل برای مرحله مقهدماتی اسهتفاده
كرد.
 -4-11-6اگر به دنبار فرایند بازگشت به قبل مطابق بند  -3-01-6مسابقهدهندگانی مساوی باقی بمانند:
اگر تساوی مربوط به نتایج نفرات اور تا سوم باشد ،پس از احتساب نتایجی كه در مسیر نهایی كسب كردهاند ردهبندی این مسهابقه-
أ)
دهندگان نسبت به یکدیگر بر اساس زمان صعود هر یک تعیین خواهد شد (زمان كمتر رتبه بهتر)؛ یا
نکته :اگر زمان ثبتشده برای مسابقهدهندگان مساوی یکسان باشد ،آنگاه این مسابقهدهندگان باید با رتبه مساوی ردهبندی شوند.
اگر تساوی مربوط به مسابقهدهندگان دیگری بود ،به مسابقهدهندگان مربوطه رتبه یکسان تعلق خواهد گرفت.
ب)

ردهبندی مرحله مقدماتی
 -5-11-6به هر مسابقهدهندهای كه در مرحله مقدماتی شركت میكند ،باید به روش زیر برای هر مسیر مرحله مقدماتی امتیاز داد:
أ)
ب)

اگر مسابقهدهنده در یک مسیر به تنهایی یک رتبه را كسب كرده باشد برابر رتبه مسابقهدهنده در گروه شروعش؛ یا
اگر دو مسابقهدهنده یا بیشتر در مسیر مساوی شده باشند ،برابر با میانگین رتبه مسابقهدهندگان مساوی در گروه شروعشان.
مثار :اگر  6تساوی در رتبه نخست وجود داشته باشد ،آنگاه امتیازی كه به این مسابقهدهندگان مساوی تعلق میگیرد برابر است با:
)0 + 8 + 3 + 4 + 5 + 6( ÷ 6 = 80 ÷ 6 = 3/5
مثار :اگر  4تساوی در رتبه دوم وجود داشته باشد ،آنگاه امتیازی كه به این مسابقهدهندگان مساوی تعلق میگیرد برابر است با:
)8 + 3 + 4 + 5( ÷ 4 = 04 ÷ 4 = 3/5

 -6-11-6ردهبندی مسابقهدهندگان در گروههای شروع مرحله مقدماتی باید به ترتیب صعودی امتیاز كلی هر مسابقهدهنده باشد (امتیاز كلهی كمتهر
بهتر است) كه با فرمور زیر محاسبه میشود:
)TP = √(R0 ∗ R8

كه در آن:
 =TPامتیاز كلی
 =R0امتیاز مسیر نخست مقدماتی مطابق بند -5-01-6
 =R8امتیاز مسیر دوم مقدماتی مطابق بند -5-01-6
 -7-11-6امتیازها و رتبههای محاسبهشده برای بندهای  -5-01-6و  -6-01-6-5-01-6باید با دقت ریاضی كامهل محاسهبه شهوند .امتیازهها و
رتبههای ارائهشده در فهرست نتایج رسمی باید با دو رقم اعشار ذكر شوند.
 -8-11-6اگر مرحله مقدماتی بر روی دو مجموعه از مسیرها و با دو گروه شروع برگزار شده باشد ،ردهبندی سراسری ( )Overall rankingبهرای
مرحله مقدماتی باید با تركیب كردن ردهبندیهای هر گروه شروع تعیین شود ،بدینصورت كه مسابقهدهندگان با رتبهه یکسهان ،مسهاوی
خواهند بود.
بهعنوانمثار ،تمامی مسابقهدهندگان رتبه  0در گروه الف به همراه تمامی مسابقهدهندگان رتبه  0در گروه ب بایهد بههعنهوان رتبهه  0در
ردهبندی ادغامشده مرحله مقدماتی ،ردهبندی شوند.

 -11-1حوادث فنی
 -1-11-6حادثه فنی بهصورت هرگونه اتفاقی تعریف میشود كه در نتیجه عمل خود مسابقهدهنده نبوده و باعث زیان و یا سود غیرمنصفانهای برای
او شود ،شامل:
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شکستن یا شل شدن گیره؛
قرار گرفتن نامناسب  Quickdrawیا Karabiner؛
كشش طناب بهنحویكه موجب كمک به حركت ،یا مانع حركت مسابقهدهنده شود؛

 -2-11-6داور  IFSCو اگر نیاز باشد با مشورت با سرطراح باید وقوع حادثه فنی را تأیید و یا رد كند.
روند پس از حادثه فنی
 -3-11-6معموالً به حادثه فنی باید بهصورت زیر رسیدگی شود:
اگر مسابقهدهنده بر اثر حادثه فنی احتمالی در حالت غیرمجاز قرار گرفته باشد ،تالش مسابقهدهنده باید متوقف شود .داور  IFSCبایهد
در زمینه تأیید حادثه فنی و اجازه صعود دوباره مسیر به مسابقهدهنده فوراً تصمیم بگیرد.
اگر مسابقهدهنده در حالت مجاز قرار داشته باشد:

أ)
ب)

.i

به دنبار حادثه فنی كه توسط داور  IFSCمشخص شود ،مسابقهدهنده میتواند بین ادامه صعود یا توقف آن تصمیم بگیرد .اگهر
مسابقهدهنده تصمیم بر ادامه صعود گرفت ،دیگر در آینده نمیتواند ادعایی در زمینه حادثه فنی داشته باشد و هیچ اعتراضهی در
رابطه با آن حادثه فنی مجاز نیست.

.ii

به دنبار حادثه فنی كه توسط مسابقهدهنده مشخص شود ،مسابقهدهنده باید ماهیت حادثه فنی را مشخص كنهد و بها موافقهت
داور  IFSCدر مورد ادامه یا توقف صعود تصمیم بگیرد .اگر مسابقهدهنده تصمیم بر ادامه صعود گرفت ،دیگر در آینده نمیتوانهد
ادعایی در زمینه حادثه فنی داشته باشد و هیچ اعتراضی در رابطه با آن حادثه فنی مجاز نیست.

 -4-11-6اگر مسابقهدهندهای سقوط كند و ادعا كند كه دلیل سقوط حادثه فنی بوده است .مسابقهدهنده مربوطه باید بالفاصله به منطقهه قرنطینهه
جدا كه دسترسی به تجهیزات گرم كردن دارد ،برده شود و منتظر نتیجه رسیدگی به حادثه فنی ادعاشده بماند و اگر تأییهد شهد تها پایهان
زمان تجدیدقوا در آنجا بماند .مسابقهدهنده تا مادامیكه در این منطقه قرنطینه است ،اجازه ندارد با هیچ شخصی بهجز مسهئوالن  IFSCو
مسئوالن رسمی میزبان ،ارتباطی داشته باشد.
 -5-11-6جایی كه مسابقهدهنده:
أ)
ب)

صعودش متوقف میشود یا از تالشش مطابق شرایط توصیفشده در بند  -4-00-6-3-00-6دست بکشد؛ یا
حادثه فنی در شرایط توصیفشده در بند  -4-00-6تأیید میشود
آنگاه مسابقهدهنده مربوطه مجاز به انجام تالش مجدد بر روی مسیر پس از زمان تجدیدقوا كه معمهوالً برابهر بها یهک ()0
دقیقه برای هر گیره دست استفادهشده پیش از وقوع حادثه فنی با در نظر گرفتن حداكثر زمان  81دقیقه ،خواهد بود.

 -6-11-6رئیس هیئت داوری درباره زمان تالش بعدی وی بر اساس درخواست مسابقهدهنده با رعایت حد بیشهینه تصهمیم خواههد گرفهت .تمهام
مسابقهدهندگانی كه مشمور این تصمیم میشوند ،باید از آن مطلع گردند.
 -7-11-6اگر قرار باشد تالش مجدد پس از صعود آخرین مسابقهدهنده در هر مرحله از مسابقه انجام شود و مسابقهدهنده مشمور حادثهه فنهی در
رتبه نخست آن مرحله قرار داشته باشد ،نباید به او اجازه تالش جدید بر روی مسیر داده شود.
تأثیر بر نتیجه
 -8-11-6اگر به دنبار وقوع حادثه فنی ،مسابقهدهنده مربوطه:
أ)
ب)

تصمیم به ادامه تالشش در شرایط تشریح شده در بند  -3-00-6گرفت ،نتیجه این تالش باید در نظر گرفته شود؛
در حالت انجام صعود مجدد متعاقب بند  ،-5-00-6بهترین نتیجه بهدستآمده در تالشهای مسابقهدهنده بر روی مسیر باید در نظر
گرفته شود.

 -12-1استفاده از تصاویر ضبطشده
 -1-12-6از تمام تالشهای مسابقهدهندگان باید فیلم رسمی ضبط شود.
 -2-12-6ضبط فیلمهای رسمی باید بهصورت زیر انجام شود:
أ)

برای مرحله مقدماتی كمتر از یک دوربین برای هر مسیر نباشد؛
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برای مراحل دیگر كمتر از دو دوربین دیگر برای هر مسیر نباشد.
كه در هر یک باید امکان دنبار كردن تالش مسابقهدهنده مربوطه بر روی مسیر از ابتدا تا پایان وجود داشته باشد.

 -3-12-6پیش از شروع مرحله داور  IFSCباید تصویربرداران را نسبت به فنون مربوطه و روند عملکردشان توجیهه كنهد .رئهیس هیئهت داوری بها
مشورت داور  IFSCباید مکان استقرار دوربینهای فیلمبرداری را تعیین كنند.
نکته :توجه ویژهای باید به این نکته شود كه مزاحمتی برای فیلمبرداران در حین انجام وظایفشان ایجاد نشود و هیچكس مجاز به مسهدود
كردن كادر تصویربرداری نباشد.
نکته :توصیه می شود كه یک داور ملی كه تجربه متناسب با تصویربرداری از مسابقات صعودهای ورزشی را دارد ،به فهیلمبهرداران كمهک
كند.
 -4-12-6بهمنظور بازبینی حوادث مسابقه ،برای اهداف داوری ،باید یک دستگاه تلویزیون كه به سیستم ضبط ویدئویی متصهل اسهت آمهاده شهود.
تلویزیون بازبینی باید درجایی واقع شود كه داوران بتوانند بهراحتی فیلم را بازبینی نموده و درباره حادثهای كه رخ داده ،گفتگو نمایند .ایهن
تلویزیون باید به نحوی قرار گیرد كه رؤیت فیلم برای هیچ شخص غیرمسئولی امکانپذیر نبوده و مهذاكره داوران شهنیده نشهده و بهرای
مذاكره و گفتگوی آنها مزاحمتی ایجاد نشود .بهتر است فضای این كار بهمنظور راحتی ،نزدیک به میز داوران تدارد دیده شود.
 -5-12-6فیلمهای ویدئویی رسمی مسابقات ،میتواند توسط داور مسیر بهمنظور تأیید قوانینمهار كردن/استفاده كردن گیرهها ،بهرای امتیهازدهی و
ردهبندی مسابقهدهندگان ،در پایان هر مرحله از مسابقه ،مورداستفاده قرار گیرند.
 -6-12-6اگر داور  IFSCبررسی فیلم ویدئویی ضبطشده از تالش مسابقه دهنده بر روی مسیر مسابقه را پیش از اتخاذ تصهمیم ،الزم بدانهد ،آنگهاه
باید به مسابقه دهنده اجازه دهد تا تالش خود را طبق قوانین كامل نماید .پس از اتمام تالش ،داور  IFSCباید سریعاً وی را مطلع كند كهه
ردهبندی او در این مرحله از مسابقه پس از بازبینی فیلم انجام خواهد گرفت .بازبینی فیلم باید در زودترین زمان ممکن انجام گیرد.
 -7-12-6برای تصمیمات داوری (شامل اعتراضات) نباید به هیچ فیلم دیگری بهغیراز موارد زیر استناد شود:
أ)
ب)

فیلمهای رسمی ضبطشده؛ و
بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری ،هر فیلم ضبطشده برای پخش رسمی  ،IFSCبهعنوانمثار فیلمهای پخش مستقیم.

 -8-12-6در پایان هر مرحله ،در صورت درخواست رئیس هیئت داوری یک نسخه از فیلمهای رسمی ضبطشده باید تحویل وی شود.

 -11-1اعتراضات

کلیات
 -1-13-6تمامی اعتراضات شفاهی و كتبی و پاسخهای رسمی به این اعتراضات ،باید به زبان انگلیسی ارائه گردد .و
أ)

فقط بهصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت  IFSCموجود است و یا در برگههای شهامل همهان اطالعهات باشهد .همچنهین
شمارهی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است باید ذكر گردد؛ و

ب)

در ارتباط با اعتراضات بندهای  -4-03-6یا  -5-03-6فقط بهصورت مکتوب كه به امضای سرپرسهت تهیم مربوطهه رسهیده
باشد؛ یا فقط درصورتیكه چنین شخصی در مسابقه ثبتنام نکرده باشد به امضای مسابقهدهنده مربوطه رسیده باشد.

 -2-13-6بهغیراز اعتراضاتی كه بر اساس بند  -3-03-6ارائه میشوند ،اعتراض تنها زمانی پذیرفته میشود كه همهراه بها پرداخهت وجهه رسهمی
اعتراض باشد .وجه اعتراض قابل پرداخت باید مطابق با فهرست هزینههای منتشرشده ساالنه  IFSCباشد .اگر اعتراض تأیید شود یها بهه
علت وجود مدارد كافی نتیجه اولیه باقی بماند؛ هزینه اعتراض باید بازگردانده شود .اگر اعتراض رد شود هزینه اعتراض نباید بازگردانهده
شود.

اعتراضات مربوط به ایمنی
 -3-13-6اعتراضات مربوط به ایمنی بدینصورت میتواند تسلیم شود كه حداقل مربی سه تیم متفاوت بر این باور باشند كه ایمنی بهصورت جهدی
به مخاطره افتاده است .این نوع اعتراضات باید به صورت كتبی ارائه گردیده و به امضای سرپرستان آن تیمها رسیده باشد .رئهیس هیئهت
داوری باید موضوع را در نظر گرفته و اقدامات مقدور موردنیاز را انجام دهد.
روند اعتراض
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 -4-13-6اعتراض مربوط به توقف تالش یا نیاز به توقف تالش مسابقهدهنده باید فوراً و حداقل قبل از صعود نفر بعد انجام شود .زمانی كه چنهین
اعتراضی انجام شود ،با مسابقهدهنده مربوطه باید مانند حالت وقوع حادثه فنی رفتار شده و بندهای  -5-00-6تا  -2-00-6بایهد اعمهار
شوند.
 -5-13-6اعتراض مربوط به امتیاز مسابقهدهنده باید بهصورت مکتوب به رئیس هیئت داوری تسلیم شود:
در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمهنهایی در بازه زمانی پنج ( )5دقیقهه پهس از انتشهار تمهام نتهایج
أ)
رسمی آن مرحله باید انجام شود؛ و
در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله نهایی بالفاصله پس از انتشار نتیجه غیر رسمی مسابقهدهنده مربوطه در صهفحه
ب)
نمایش باید انجام شود.
نکته :درجایی كه اعتراض در رابطه با امتیاز یک مسابقهدهنده در مورد گیرهای خاص باشد ،هیئت رسیدگی به اعتهراض بایهد نتهایج كلیهه
مسابقهدهندگانی را كه امتیازشان مهارشده یا استفادهشده همان گیره است بازبینی كنند تا از یکنواخت بودن امتیازدهی به ایشهان اطمینهان
یابند.
 -6-13-6با دریافت اعتراض ،رئیس هیئت داوری (و درصورتیكه رئیس هیئت داوری در تصمیم اولیه نقش داشته نماینده فنی) باید بالفاصهله بهه
اعتراض رسیدگی نماید.
اگر اعتراض مربوط به نتایج رسمی باشد ،رئیس هیئت داوری باید اطمینان یابد كه اعالن شود نتایج رسمیمورد اعتراض است .بها تعیهین
اینکه به كدام نتیجه اعتراض شده است.
 -7-13-6رئیس هیئت داوری (و در حاالت مربوطه ناظر  )IFSCباید بدون آنکه تأخیر یا تغییری به جدور زمهانی مسهابقه وارد شهود ،بهه هرگونهه
اعتراضی رسیدگی كرده و بهمنظور تأمین این هدف از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد ،استفاده كند.
 -8-13-6اگر مدارد موجود در رابطه با اعتراض غیر قاطع باشد ،آنگاه تصمیم اولیه پابرجا خواهد بود و هزینه اعتراض باید بازگردانده شود .نتیجهه
رسیدگی به اعتراض باید بهصورت مکتوب تنظیمشده و توسط رئیس هیئت داوری به شخصی كه رسماً اعتراض كرده است ،تسلیم شود.
پیامد اعتراضات
 -9-13-6نتیجه هیئت رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد.
 -11-13-6اعتراض مربوط به پیامد تصمیم گرفتهشده توسط هیئت رسیدگی به اعتراض (كه به آن تصمیم اصلی میگوییم) بایهد بههصهورت زیهر
تسلیم شود:
در رابطه با اعتراضات مربوط به مراحل مقدماتی و نیمهنهایی ،در بازه زمانی پنج ( )5دقیقه پس از انتشار تصمیم اصلی؛ یا
أ)
در رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله نهایی ،بالفاصله پس از انتشار تصمیم اصلی.
ب)
هیچ اعتراضی خارج از بازه زمانی فو نمیتواند به پیامد تصمیم اصلی تسلیم شود.
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Bouldering -7
 -1-1کلیات
 -1-1-7مسابقات  ،Boulderingمركب از مجموعهای از مسیرهای كوتاه است كه  Boulderنامیده میشوند ،و بدون استفاده از طناب صعود شده
و بر روی دیواره مصنوعی خاص منظوره ایجاد میشوند.
 -2-1-7مسابقات  Boulderingمعموالً باید شامل:
أ)
ب)
ج)

مرحله مقدماتی با پنج ( Boulder )5برای هر گروه شروع و دسته؛
مرحله نیمهنهایی با چهار ( Boulder )4برای هر دسته؛ و
مرحله نهایی با چهار ( Boulder )4برای هر دسته باشد.

 -3-1-7در صورت بروز حوادث پیشبینینشده ،رئیس هیئت داوری میتواند:
أ)
ب)

حداكثر یک  Boulderاز هر مرحله را حذف نماید؛
یکی از مراحل مسابقه را حذف نماید كه در این حالت ،نتیجه مرحله قبلی باید بهعنوان ردهبندی مرحله حذفشده منظور گردد.

 -2-1دیواره صعود
سازه صعود
 -1-2-7دیواره صعود و گیرههای صعود باید از استانداردهای مربوطه تنظیمشده در فصل ( 3قوانین عمومی) تبعیت كنند.
 -2-2-7دیواره صعود معموالً باید امکان ایجاد حداقل ده ( Boulder )01مستقل را در خود داشته باشد تا بتوان بخشهای موازی را در هر مرحلهه
برگزار كرد.
 -3-2-7تمامی Boulderها باید در زمینهای مرتفع بناشده و بهگونهای طراحی شهوند كهه از تمهام نقهاط بخهش عمهومی قابهلرؤیهت باشهد .ههر
 Boulderباید شامل محدوده بهطور واضح عالمتگذاریشده باشد كه از آن مسابقهدهنده بتوانهد  Boulderرا ببینهد و بایهد مجههز بهه
تشک ایمنی باشد.
طراحی  Boulderها
 -4-2-7متعاقب بندهای -00-۷-۷ب) یا ج) ،اگر مرحله مقدماتی برای هر دسته شامل دو گروه صعود باشد ،آنگاه Boulderهای هر دسته باید بها
ویژگیهای مشابه (سبک و ظاهر) طراحی شوند و درجههای سختی كلی هر دسته باید مشابه باشند.
 -5-2-7هر  Boulderباید دارای یک وضعیت شروع باشد كه بهوضوح عالمتگذاری شده باشد و شامل موارد زیر باشد:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

گیرههای دست عالمتگذاری شده برای هر دو دست؛ و
گیرههای پای عالمتگذاری شده برای هر دو پا(0از مچ پا به پایین)؛
استفاده از یک تکه نوارچسب برای عالمتگذاری یک محدوده خالی یا بدون مرز از دیواره مجاز نیست.
در شرایط خاص گیرههای شروع میتواند بهصورت چپ و راست عالمتگذاری شود تا حالت شهروع موردنیهاز را بههصهورت ویهژهای
تعریف كند.
تركیب گیرهها میتواند استفاده گردد و به عنوان یک گیره عالمتگذاری گردد.

 -6-2-7هر  Boulderباید دارای حالت پایانی باشد كه بهوضوح عالمتگذاری شده است و باید یکی از دو حالت زیر باشد:
أ)
ب)

یک گیره مشخص پایان؛ یا
حالت ایستاده تعریفشده در باالی Boulder

 -7-2-7هر  Boulderباید دارای یک گیره  Zoneباشد كه بهوضوح عالمتگذاری شده است .موقعیت این گیهره بایهد بههگونههای باشهد كهه بهه
تفکیک كردن مسابقهدهندگانی كه عملکرد متفاوتی داشتهاند ،كمک كند و تعیین آن به عهده سرطراح خواهد بود.

Feet

0
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 -8-2-7عالمتگذاریهای مورداستفاده در بنهدهای  -6-8-۷ ،-5-8-۷و  -۷-8-۷بایهد بهرای كهل مهدت مسهابقه یکسهان باشهند .رنهگههای
مورداستفاده برای عالمتگذاری حالتهای شروع و گیرههای پایان یکسان بوده و برای گیرههای  Zoneبایهد از رنهگ متفهاوتی اسهتفاده
شود .هردوی این رنگها باید با رنگی كه برای عالمتگذاری مطابق بند -5-۱-۷ب) استفاده میشود ،متفهاوت باشهد .نمونههای از ایهن
عالمتگذاریها باید در منطقه قرنطینه نصب شوند.
 -9-2-7حداكثر گیرههای دست برای یک  Boulderباید دوازده ( )08عدد و میانگین تعداد گیرههای  Boulderدر هر مرحله از مسابقه بایهد بهین
چهار ( )4تا هشت ( )2باشد.

 -1-1ایمنی
 -1-3-7هر  Boulderباید بهگونهای طراحی شود كه:
پایینترین بخش بدن مسابقهدهنده هیچگاه بیش از سه ( )3متر از سطح تشکهای ایمنی فاصله نداشته باشد؛ و
خطر اینکه سقوط مسابقهدهنده منجر به آسیب به او ،یا آسیب یا اخالر در كار مسابقهدهندگان یا اشخاص ثالث شود ،از بین برود؛ و
هیچ پرش رو به پایینی نداشته باشد.

أ)
ب)
ج)

 -2-3-7هر  Boulderباید با تشکهای ایمنی محافظت شود .تعیین محل و حالت قرارگیری تشکهای ایمنی كه میزبان مسابقات آنهها را تهیهه
كرده است ،و تنظیم تعداد و شکل Boulderها ،با توجه به تشکهای موجود ،از مسئولیتهای سرطراح اسهت .اگهر تشهکههای ایمنهی
یکتکه نبوده و به یکدیگر متصل میشود ،برای جلوگیری از افتادن مسابقهدهندگان در شکاف بین آنها فاصلهها باید به طریقی پوشانده
شود.
لوازم شخصی
 -3-3-7مسابقهدهندگان مجاز به حمل یا استفاده از هیچگونه تجهیزات شنیداری صوتی در هنگام مشاهده مسیر و صعود نیستند.
كنترر ایمنی
 -4-3-7رئیس هیئت داوری ،داور  IFSCو سرطراح باید هر  Boulderو تشکهای ایمنی برای هر  Boulderرا پیش از آغاز ههر محلهه بازرسهی
كرده و از برقراری استانداردهای ایمنی اطمینان حاصل كنند .بهویژه داور  IFSCو سرطراح بایهد اطمینهان یابنهد كهه تمهام Boulderهها
نیازمندیهای بندهای  -0-3-۷و  -8-3-۷را تأمین میكنند.

 -4-1امتیازدهی و زمانگیری
 -1-4-7قضاوت در هر  Boulderباید:
أ)

در مراحل مقدماتی و نیمهنهایی باید حداقل توسط یک ( )0داور  Boulderانجام گیرد كهه الزم اسهت داور ملهی (و یها دارای
مراتبی باالتر) باشد.

ب)

در مرحله نهایی در صورتی كه تنها مسابقه برای یک دسته برگزار میگردد :یک ( )0داور  Boulderو داور  IFSCیا در حهالتی
كه مسابقه برای  8دسته و یا بیشتر به طور همزمان برگزار میگردد :حداقل توسط یک ( )0داور  Boulderكه الزم است داور
ملی (و یا دارای مراتبی باالتر) باشد.

امتیازدهی
 -2-4-7در هر  ،Boulderامتیاز  Zoneدر صورتی داده میشود كه مسابقهدهنده بتواند گیره  Zoneرا كه مطابق بند  -2-8-۷عالمتگذاری شده
است ،مهار كند .امتیاز  Zoneهمچنین در صورتی داده میشود كه مسابقهدهنده موفق به تمام كردن  Boulderبهدون مههاركردن گیهره
 Zoneشود .گیره  Zoneزمانی مهارشده فرض میشود كه مسابقهدهنده از آن گیره برای رسیدن به یک موقعیهت پایهدار و كنتهررشهده
استفاده كرده باشد.
 -3-4-7برای هر مسابقهدهندهای كه بر روی  Boulderتالش میكند ،داور  Boulderموارد زیر را ثبت خواهد كرد:
أ)
ب)

تعداد تالشهایی كه مسابقهدهنده نیاز داشته است تا امتیاز  Zoneرا مطابق بند  -8-4-۷كسب كند؛ و
تعداد تالشهایی كه مسابقهدهنده نیاز داشته است تا  Boulderرا با موفقیت مطابق بند  -0-۱-۷تمام كند.

 -4-4-7بهمنظور امتیازدهی ،برای موارد زیر تالش برای مسابقهدهنده منظور میشود:
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أ) آغاز كردن  Boulderمطابق بند -3-۱-۷
ب) لمس هر گیرهای بهغیراز گیرههای شروع با دست یا پا
هرگونه تیک زدن به مسیر
زمانگیری
 -5-4-7در هر مرحله برای نمایش زمان باقیمانده برای تالش مسابقهدهندگان باید از سیستم زمانگیر الکترونیکی استفاده شود .نمایشهگر (ههای)
زمانگیر باید زمان را برحسب ثانیه نشان دهند .تعداد ،ابعاد و محل قرارگیری نمایشگر (های) زمانگیر بایهد بههگونههای باشهد كهه تمهام
مسابقهدهندگان در منطقه مسابقه قادر به دیدن آن باشند.
 -6-4-7آغاز (و پایان) هر زمان چرخش در مراحل مقدماتی و نیمه نهایی باید با عالمتی بلند و واضح اعالم شود .زمان یک دقیقه مانهده بهه پایهان
زمان چرخش نیز باید عالمتی متفاوت اعالم شود.

 -5-1سهمیه برای هر مرحله
 -1-5-7سهمیه مسابقهدهندگانی كه به مراحل نیمهنهایی و نهایی راه مییابند به ترتیب بیست ( )81و شش ( )6باید باشد.
 -2-5-7اگر در هر دسته دو گروه آغاز در مرحله مقدماتی وجود داشته باشد ،سهمیه مرحله بعد باید به دو قسمت مساوی تقسهیم شهده و بهه ههردو
گروه اعمار شود.
 -3-5-7سهمیه مراحل نیمهنهایی و نهایی باید با مسابقهدهندگان حائز رتبه برتر در مرحله پیش تکمیل شود .اگر سهمیه به دلیل تساوی رتبه چنهد
مسابقهدهنده از تعداد معینشده تجاوز نماید ،همه مسابقهدهندگانی كه امتیاز مساوی كسب كردهاند ،باید به دور بعدی مسابقات راه یابند.

 -1-1ترتیب شروع
مقدماتی
 -1-6-7جایی كه در مرحله مقدماتی از دو گروه شروع استفاده میشود ،مسابقهدهندگان بهصورت زیر گروهبندی میشوند:
أ)

ابتدا آن دسته از مسابقهدهندگانی كه جایگاه آنان در ردهبندی جهانی ( )WRمشخص است ،به صورتی كه در مثار زیر نشان دادهشده
است ،به ترتیب بین مجموعه Boulderها تقسیم میشوند:
شماره ردهبندی جهانی

ب)

مجموعه Boulderهای گروه
الف

مجموعه Boulderهای گروه
ب

0
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6

2

۷

۱

01

....

....

سپس مسابقه دهندگانی كه ردهبندی ندارند ،با قرعهكشی در هر یک از مجموعه Boulderها ،بهطور مساوی ،یا تا حد امکان نزدیک
به مساوی ،تقسیم میشوند.

 -2-6-7ترتیب آغاز مرحله مقدماتی برای هر گروه شروع ،بهصورت زیر است:
أ)
ب)

ابتدا مسابقهدهندگانی كه دارای رتبه جهانی هستند ،به ترتیب رتبهشان آغاز میكنند (مسابقهدهنهده دارای بهتهرین رتبهه اور شهروع
میكند)؛ و
سپس ،تمامی مسابقهدهندگان فاقد رتبه جهانی به ترتیب قرعهكشی آغاز میكنند.

نیمهنهایی و نهایی
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 -3-6-7ترتیب شروع مراحل نیمهنهایی و نهایی ،باید به ترتیب عکسِ رتبههای مرحله قبل باشد .بهعنوانمثار ،مسابقهدهنده دارای باالترین رتبهه،
باید آخر از همه شروع كند .در حالتی كه مسابقهدهندگانی در مرحله قبل ،امتیاز مساوی كسب كرده باشند ،ترتیب شروع باید بهصورت زیر
تعیین شود:
أ)
ب)
ج)

اگر مسابقهدهندگان مساوی دارای ردهبندی جهانی باشند ،به ترتیب معکوس ردهبندی جهانی ایشان (رتبه بهتر دیرتر شروع میكند)؛
اگر مسابقهدهندگان مساوی شده ،فاقد ردهبندی جهانی و یا دارای رتبه جهانی یکسان باشند ،ترتیب شروع باید با قرعهكشهی تعیهین
شود.
اگر مسابقهدهندگان دارای رده بندی جهانی با مسابقهدهندگان فاقد رده بندی جهانی مساوی شوند ،مسابقهدهنده فاقد ردهبنهدی ،بایهد
زودتر شروع كند.

 -1-1روند مسابقه
كلیات
 -1-7-7اگر مراحل متوالی مسابقه  Boulderingدر یک روز برگزار شوند ،باید حداقل یک فاصله زمانی دو ساعته بین زمان اتمام تهالش آخهرین
مسابقهدهنده از مرحله نخست و بستهشدن درب قرنطینه مرحله بعد وجود داشته باشد.
قوانین قرنطینه
 -2-7-7بندهای  -3-۷-۷تا ( -6-۷-۷قوانین قرنطینه) باید برای تمامی مراحل مسابقه  Boulderingبه كار روند.
 -3-7-7از لحظه بستهشدن قرنطینه به بعد مسابقهدهندگان و/یا مسئولین تیمها باید در منطقه قرنطینه باقی بمانند مگر آنکه دستور آن صادر شود.
نکته :مسابقهدهندگان/مسئولین تیمها یا اشخاص دیگری كه توسط رئیس هیئت داوری مجوز حضور در منطقه قرنطینهه را كسهب كهرده
باشند ،میتوانند هرزمان كه مایل بودند منطقه قرنطینه را ترد كنند ،اما با ترد قرنطینه نمیتوانند به قرنطینهه بازگردنهد و بایهد فضهای
مسابقه را ترد كنند مگر آنکه بهصورت مشخص از رئیس هیئت داوری مجوز كسب كرده باشند.
 -4-7-7بازهی زمانی بین بسته شدن قرنطینه (برای هر مرحله از مسابقه) و لحظهی (از قبل برنامهریزیشدهی) آغاز صعود نفر اور فهرست شهروع
و یا معرفی فینالیستها ،نباید بیش از یک ساعت باشد.
نکته :مسابقهدهندگان میتوانند بخشهای قابلرؤیت Boulderها از خارج از فضای مسابقه را در تمام زمهانههای پهیش از بسهتهشهدن
قرنطینه مشاهده نمایند.
 -5-7-7زمانی كه قوانین قرنطینه اعمار میشود ،مسابقهدهندگان نباید هیچ دانشی از Boulderها بهجز آنچه در حین زمان رسمی مشاهده مسهیر
كسب میكنند یا آنچه از طریق رئیس هیئت داوری یا داوران با آنها در میان گذاشته میشود ،بهه دسهت آورنهد .ایهن از مسهئولیتههای
مسابقهدهندگان است كه بهتنهایی خود را از تمام جنبهها و دستورات مربوط به مسیرها آگاه كنند .برای اجتناب از هرگونه تردید:
أ)
ب)

در خالر مدتی كه در فضای مسابقه هستند ،مسابقهدهندگان مجاز نیستند كه از هیچ شخصی خارج از فضای مسابقه اطالعات كسب
كنند مگر آنکه رئیس هیئت داوری بهطور مشخص مجوز چنین كاری را صادر كرده باشد.
مسابقهدهندگانی كه تالش (های) خود را بر روی Boulderهها كامهل كهردهانهد و كسهانی كهه بهه ههر دلیلهی در فضهای مسهابقه
باقیماندهاند نباید هیچگونه اطالعاتی در رابطه با  Boulderبه مسابقهدهندگانی كه هنوز بر روی  Boulderتالش نکردهاند مبادلهه
كنند.

 -6-7-7هرگونه تخطی از قوانین قرنطینه در زمان برقراری منجر به فعار شدن فرایند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) خواهد شد.
آماده شدن پیش از صعود
 -7-7-7پس از دریافت فرمان رسمی ترد منطقه قرنطینه و حركت به سمت منطقه فراخوانی ،مسابقه دهندگان را نباید هیچ فردی به جهز مقامهات
رسمی مجاز ،همراهی كند.
 -8-7-7با ورود به منطقه فراخوانی ،هر مسابقهدهنده باید خود را برای انجام مسابقه آماده كند .مثالً كفشهای خود را به پا كند.
 -9-7-7هر یک از مسابقهدهندگان باید بهمحض دستور ،آماده ترد منطقه فراخوانی و ورود به منطقه مسابقه باشهند .هرگونهه تهأخیر بهیمهورد در
انجام این كار ،منجر به صدور كارت زرد میشود .مطابق فصل (4روند انضباطی) ،تأخیر بیشازحد میتواند موجب اخراج شود.
پادسازی
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 -11-7-7داور مسیر یا یکی از افراد میزبان باید Boulderها را پیش از آغاز نخستین تالش مسابقهدهنده پادسازی كنند .مسابقهدهنده همچنهین
میتواند درخواست پادسازی گیرهها را پیش از هر تالش بر روی  Boulderبدهد .مسابقهدهندگان میتوانند گیرههایی كه از روی زمین
در دسترس هستند را تمیز كنند .در این كار فقط باید از برسها و دیگر موادی كه توسط میزبان تدارد دیده شده است ،استفاده شود.
مقدماتی و نیمهنهایی
 -11-7-7مرحله مقدماتی برای هر دسته باید بدینصورت باشد كه:
أ)
ب)

ج)

اگر تعداد مسابقهدهندگان ثبتنامشده در مسابقه در آن دسته كمتر از  41نفر باشد ،بر روی یک دوره از Boulderها و با یهک گهروه
شروع از مسابقهدهندگان باشد؛ یا
اگر تعداد مسابقهدهندگان ثبتنامشده در مسابقه در آن دسته بین  41تا  5۱نفر باشد ،هم یک دوره از Boulderها و ههم دو دوره از
Boulderها با یک یا دو گروه شروع مسابقهدهنده قابل برگزاری است .تصمیمگیری در این زمینه بر عهده نهاظر  IFSCبها مشهورت
سرطراح خواهد بود؛ یا
اگر تعداد مسابقهدهندگان ثبتنامشده در مسابقه در آن دسته بیش از  61نفر باشد ،بر روی دو دوره از Boulderها با دو گروه شهروع
از مسابقهدهندگان برگزار خواهد شد كه هر مسابقهدهنده بر روی یک دوره تالش خواهد كرد.

 -12-7-7مرحله نیمهنهایی برای هر دسته بر یک از دوره Boulderها باید برگزار شود .معموالً هر دودسته باید همزمان مسابقه دهند.
 -13-7-7در مراحل مقدماتی و نیمهنهایی ،هر مسابقهدهندهای كه در آن مرحله شركت دارد:
أ)
ب)

باید بر روی هر  Boulderاز دوره مربوطه به ترتیب از پیش تعیینشده و در مدتزمانی ثابت (كه به آن زمان چرخش گفته میشهود)
 5دقیقه برای هر  Boulderتالش كند.
باید یک زمان استراحت مساوی زمان چرخش در بین تالشهای مسابقهدهنده در هر  Boulderمتوالی در نظر گرفته شود .در پایهان
زمان چرخش مسابقهدهندگانی كه در حار تالش بودهاند باید صعود خود را متوقف كرده و وارد منطقهه تعیهینشهده بهرای اسهتراحت
شوند .از این منطقه نباید امکان مشاهده هیچیک از Boulderها وجود داشته باشد .مسابقهدهندگانی كه در حار استراحت بودهاند نیز
باید به سمت  Boulderبعدی بروند.
نهایی

 -14-7-7استفاده نمیگردد.
 -15-7-7مرحله نهایی باید با معرفی مسابقهدهندگان راهیافته به این مرحله آغاز شود.
 -16-7-7برای هر دسته:
أ)
ب)
ج)

تمام مسابقهدهندگان باید بر روی تمام Boulderهای مرحله نهایی به شیوهای كه در بند  -3-6-۷ذكرشده است ،تالش نمایند.
بهمحض آنکه تالش مسابقهدهندهای به پایان رسید ،باید به منطقه جداگانه برده شوند و مسابقهدهنده بعهدی بالفاصهله صهعودش را
آغاز كند.
بهمحض آنکه تمام مسابقهدهندگان تالش خود را به پایان رساندند ،باید بهصورت گروهی به  Boulderبعدی برده شوند.

 -17-7-7زمان صعود در مرحله نهایی باید برای هر مسابقهدهنده چهار ( )4دقیقه باشد.

 -2-1مشاهدهی مسیر
 -1-8-7مسئولین تیمها اجازه همراهی كردن مسابقهدهندگان را در زمان بازدید مسیر ندارند .در هنگام حضهور در منطقهه مشهاهده مسهیر ،تمهامی
مسابقهدهندگان تحت قوانین قرنطینه قرار دارند .مسابقهدهندگان در زمان بازدید مسیر ،مسابقهدهندگان باید در فضای تعریفشهده بهرای
بازدید مسیر باقی بمانند .مسابقهدهندگان مجاز به صعود دیواره یا ایستادن بر روی هرگونه تجهیزات یا مبلمان نیستند .آنها باید ابهامهات
خود را تنها از طریق رئیس هیئت داوری ،داور  IFSCیا داوران  Boulderبرطرف كنند.
 -2-8-7در حین بازدید مسیر مسابقهدهندگان مجازند بدون آنکه هر دوپایشان از زمین جدا شود ،گیرههای شهروع را لمهس كننهد .ههیچ تجهیهزات
ضبط مجاز نیست.
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مقدماتی و نیمهنهایی
 -3-8-7در مراحل مقدماتی و نیمهنهایی ،زمان مشاهده مسیر بخشی از زمان چرخش خواهد بود.
نهایی
 -4-8-7پیش از آغاز مرحله نهایی ،زمانهای بازدید مسیر بههمپیوسته دو دقیقه برای هر  Boulderباید در نظر گرفته شود.

 -1-1روند صعود
آغاز
 -1-9-7تالش از لحظهای آغازشده محسوب میشود كه تمام بخشهای بدن مسابقهدهنده از زمین جدا شوند.
 -2-9-7پس از ترد زمین ،مسابقهدهنده باید در حالت شروع مطابق عالمتگذاری بند  -5-8-۷قرار گیرد ،و گیرههای دست را قبهل از آنكهه از
گیرهی دیگری استفاده نماید كنترر كند.
نکته :اگر یک ورزشکار ،در منطقهی مجاز شروع ،گیرهها و حجمهای دیگری را به خاطر حالت بدن خود لمس (نه استفاده) كند ،وضهعیت
شروع ورزشکار باید عادی در نظر گرفته شود.
 -3-9-7اگر مسابقهدهندهای نتواند از روی زمین به گیرههای شروع برسد ،باید به او اجازه داده شود كه با پرش برای گیرههای شروع تالش خود را
آغاز كند.
اتمام تالش
 -4-9-7تالش بر روی  Boulderزمانی موفق محسوب میشود كه داور  Boulderاعالم  OKكند ،این بدین معنی است كه:
أ) گیره عالمتگذاری شده برای پایان  Boulderرا با هر دودستش مهار كرده است؛ یا
اگر پایان  Boulderبهگونهای كه در بند -6-8-۷ب) تعیینشده است ،طراحیشده باشد ،به حالت ایسهتاده بهاالی  Boulderدسهت
ب)
یافته است.
در هر حالت این كار باید در بازه زمانی تعریفشده برای تالش مسابقهدهنده انجامشده باشد.
 -5-9-7تالش بر روی  Boulderناموفق محسوب میشود درصورتیكه مسابقهدهنده موفق به مهاركردن گیره عالمتگهذاری شهده بهرای پایهان
 Boulderبا هر دودستش نشود ،و یا اینکه در حاالت مربوطه موفق به دستیابی به حالت ایستاده در باالی  Boulderنشهود و یها اینکهه
مسابقهدهنده:
أ)
ب)

ج)
د)
ه)
و)
ز)

موفق به شروع  Boulderمطابق بند  -0-۱-۷یا  -3-۱-۷نشود.
هنگام صعود از هر قسمت از دیواره ،گیرهها و یا سطوحی كه بهصورت پیوسته و واضح با نوارچسب مشکی (یا اگر رنگ دیگهری نیهاز
باشد كه استفاده شود ،توسط رئیس هیئت داوری در جلسه فنی برای مسابقهدهندگان تعیینشده باشهد) عالمهتگهذاری شهده باشهد،
استفاده كند.
هنگام صعود از هر حفرهای كه برای بستن گیرهها استفاده میشود ،بهغیراز حفرههای مشابه بر روی گیره ،توسط دستش استفاده كند.
از تابلوهای تبلیغاتی یا اطالعرسانی نصب شده روی دیوار یا از هر قسمتی از اینگونه وسایل استفاده كند؛
از لبههای جانبی یا باالی دیواره به منظور صعود استفاده نماید؛
زمین را با هر قسمت از بدنش لمس كند؛ یا
اگر زمان ثابتی برای صعود تعریفشده باشد ،موفق به پایان دادن به تالش پیش از اتمام آن زمان نشود.

 -6-9-7در صورت تخلفات ذكرشده در بندهای -5-۱-۷أ) تا و) داور  Boulderباید دستور توقف صعود را به مسابقهدهنده صادر كند.

 -12-1ردهبندی پس از هر مرحله
كلیات
 -1-11-7پس از هر مرحله از مسابقه ،هر مسابقهدهندهای كه در آن مرحله شركت داشته است ،باید در گروه/دسته شروع خودش با معیارهای زیهر
ردهبندی شود:
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نخست ،به ترتیب نزولی تعداد Boulderهایی كه در آن مرحله با موفقیت كامل ( )TOPشدهاند؛
أ)
ب) دوم ،به ترتیب نزولی تعداد امتیاز Zoneی كه توسط مسابقهدهندگان در آن مرحله كسب شده است؛
سوم به ترتیب صعودی تعداد تالشهایی كه برای كامل شدن این Boulderها انجامشده است؛
چهارم ،به ترتیب صعودی تعداد تالشهایی كه برای دستیابی به این امتیازهای  Zoneانجامشده است.
ج)
مثار
رتبه

تعداد Top

تعداد Zone

تالش Top

تالش Zone

0

4

5

5

۷

8

4

4

4

4

3

4

4

5

4

4

3

5

3

5

 -2-11-7اگر مسابقهدهندهای كه واجد شرایط شركت در مرحلهای از مسابقه است:
أ)
ب)

مرحله مقدماتی را آغاز نکند ،نباید ردهبندی شود؛
هر مرحله دیگری را آغاز نکند باید در جایگاه پایانی آن مرحله ردهبندی شود.

 -3-11-7اگر به دنبار محاسبات ردهبندی ذكرشده در بندهای  -0-01-۷و  ،-8-01-۷مسابقهدهنهدگانی مسهاوی شهوند ،از رتبهه ایهن مسهابقه-
دهندگان در مرحله گذشته برای شکستن تساوی باید استفاده شود (بازگشت به قبل) .این مسابقهدهندگان باید بهه ترتیهب صهعودی رتبهه
كسبشدهشان در مرحله قبل ردهبندی شوند.
نکته :اگر مرحله مقدماتی بر روی دو گروه شروع برگزار شده باشد ،نمیتوان به نتایج مرحله مقدماتی بازگشت به قبل انجام داد.
 -4-11-7اگر به دنبار عملیات بازگشت به قبل ذكرشده در بند  -3-01-۷مسابقهدهندگانی مساوی مانده باشند:
أ)

ب)

اگر پس از پایان مرحلهی نهایی این تساوی برای  3رتبه نخست باشد ،رتبه نسبی این مسابقهدهندگان به صورت زیر محاسبه خواهد
گردید:
 )0با مقایسه بیشترین تعداد Topی كه ورزشکار در تالش یک و سپس بیشترین تعداد Topی كه ورزشکار در تالش دو و ...
به دست آورده است؛
 )8در صورتی كه شماره  0نتوانست رفع تساوی كند ،با مقایسه بیشترین تعداد Zoneی كه ورزشکار در تالش یک و سهپس
بیشترین تعداد Zoneی كه ورزشکار در تالش دو و  ...به دست آورده است؛
 )3اگر بعد از  0و  8همچنان ورزشکاران مساوی بودنداین روند برای مرحله نیمهنهایی و در صورتی كه امکانش وجود داشهته
باشد برای مرحله مقدماتی تکرار میشود (یعنی مرحله مقدماتی با یک گروه باشد).
 )4اگر پس از انجام هر سه مرحله باال كماكان مساوی باقی ماندند ،این ورزشکاران مساوی در نظر گرفته میشوند.
اگر این تساوی برای هر مسابقهدهندگان دیگری باشد ،مسابقهدهندگان مربوطه رتبه یکسان خواهند داشت.
مرحله مقدماتی (دو گروه شروع)

 -5-11-7اگر مرحله مقدماتی بر روی دو دوره از Boulderها با دو گروه شروع باشد ،ردهبندی تركیبشده برای مرحله مقدماتی باید با ادغام كردن
ردهبندی هر گروه شروع تعیین شود ،بدینصورت كه مسابقهدهندگان با رتبه یکسان ،مساوی خواهند بود.
بهعنوانمثار ،تمامی مسابقهدهندگان رتبه  0در گروه الف به همراه تمامی مسابقهدهندگان رتبه  0در گروه ب بایهد بههعنهوان رتبهه  0در
ردهبندی ادغامشده مرحله مقدماتی ،ردهبندی شوند.

 -11-1حوادث فنی
تعریف
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 -1-11-7حادثه فنی عبارت است از هرگونه رویدادی كه نتیجه عمل مسابقهدهنده نبوده و منجر به سود یا زبان غیرمنصفانه بهرای مسهابقهدهنهده
شود.
 -2-11-7داور  ،IFSCدر صورت نیاز با مشورت سرطراح باید در زمینه تأیید یا رد حادثه فنی تصمیم بگیرد.
روند پس از حادثه فنی
 -3-11-7نخستین تالشی كه توسط مسابقهدهنده مشمور حادثه فنی ،در همان  Boulderو پس از تالشی كه در آن حادثه فنهی رخ داده اسهت،
انجام میگیرد ،باید بهعنوان ادامه آن تالش در نظر گرفته شود.
 -4-11-7زمانی كه مسابقهدهنده مشمور حادثه فنی تالش خود را پس از برطرف شدن حادثه ادامه میدهد ،باید به مسابقهدهنده زمهان باقیمانهده
در لحظه وقوع حادثه را تخصیص داد .این زمان حداقل  8دقیقه است.
 -5-11-7اگر حادثه فنی در طور مراحل مقدماتی و نیمهنهایی تأیید شود:
أ)

ب)

ج)

اگر حادثه فنی تأییدشده بتواند پیش از پایان زمان چرخش تعمیر شود ،به مسابقهدهنده مشمور حادثه پیشنهاد داده میشود كه تالش
خود را ادامه دهد.
اگر مسابقهدهنده ادامه تالش را برگزید ،حادثه فنی پایانیافته تلقی شده و هیچ اعتراض دیگری پذیرفته نخواهد شد.
.I
اگر صعودكننده ادامه تالش را در طور مدتزمان چرخش جاری انتخاب نکهرد ،آنگهاه مسهابقهدهنهده تهالش خهود بهر آن
.II
 Boulderرا در زمان چرخشی كه توسط رئیس هیئت داوری به نحوی كه سایر مسابقهدهندگان را تحت تأثیر قهرار ندههد
محاسبه گردیده و فرد به تالش خود ادامه خواهد داد.
اگر پیش از پایان دوره چرخش ،برطرف نمودن حادثه فنی امکانپذیر نباشد ،آنگاه در پایان زمان چرخش:
 .iداور  ،IFSCمرحلهه مربوطهه را بههرای مسهابقهدهنههده مشهمور حادثههه فنهی و تمههام مسهابقهدهنههدگان تهالشكننههده روی
Boulderهای قبلی متوقف خواهد كرد؛ و
برای دیگر مسابقهدهندگان آن مرحله باید ادامه یابد.
.ii
پسازآنكه حادثه فنی برطرف شد ،مسابقهدهنده مشمور حادثه فنی باید تالش خود را ادامه دهد .تمام مسابقهدهندگان دیگهری كهه
مرحله برایشان متوقف شده است ،با آغاز زمان چرخش بعدی باید تالششان را ازسر بگیرند.

 -6-11-7اگر حادثه فنی در طور مرحله نهایی رخ دهد ،مسابقه دهنده دچار حادثه ،باید به محدوده قرنطینه جداگانهای منتقل شده و منتظهر مرمهت
دیواره شود .هنگامیكه تعمیر دیواره ،انجام شد ،مسابقهدهنده باید فعالیت خود را دوباره ازسر گیرد.

 -12-1استفاده از فیلم ضبطشده
 -1-12-7تالش تمام مسابقهدهندگان باید در قالب فیلم رسمی ضبط شود.
 -2-12-7برای هر دوره  Boulderحداقل باید دو دوربین فیلمبرداری كه در موقعیت ثابت مستقرشدهاند ،فیلمهای رسمی صعود را تهیه كنند .ایهن
دوربینها با همدیگر باید موارد زیر را نشان دهند:
أ)
ب)
ج)
د)

موقعیت شروع برای هر  Boulderاز آن دسته؛ و
گیره  Zoneبرای هر  Boulderاز آن دسته؛
گیره یا موقعیت پایان برای هر  Boulderاز آن دسته؛ و
هرگونه عالمتگذاری كه بر اساس بند -5-۱-۷ب) انجامشده باشد.

 -3-12-7پیش از مرحله داور  IFSCباید تمام فیلمبرداران را نسبت به روند انجام كار و فنون مربوطه توجیه كند .رئیس هیئهت داوری بها مشهورت
داور  IFSCباید موقعیت دوربینهای فیلمبرداری را تعیین كند.
نکته :توجه ویژهای باید به این نکته شود كه هیچ مزاحمتی برای فیلمبرداران در حین انجام وظایفشان ایجاد نشده و هیچكهس مجهاز بهه
اشغار كردن كادر تصویربرداری نباشد.
 -4-12-7بهمنظور بازبینی حوادث مسابقه ،برای اهداف داوری ،باید یک دستگاه تلویزیون كه به سیستم ضبط ویدئویی متصهل اسهت آمهاده شهود.
تلویزیون بازبینی باید درجایی واقع شود كه داوران بتوانند بهراحتی فیلم را بازبینی نموده و درباره حادثهای كه رخ داده ،گفتگو نمایند .ایهن
تلویزیون باید به نحوی قرار گیرد كه رؤیت فیلم برای هیچ شخص غیرمسئولی امکانپذیر نبوده و مهذاكره داوران شهنیده نشهده و بهرای
مذاكره و گفتگوی آنها مزاحمتی ایجاد نشود .بهتر است فضای این كار بهمنظور راحتی ،نزدیک به میز داوران تدارد دیده شود.

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی ،كمیته مسابقات و لیگ

قوانین  - 8102نسخه 0/5

42

 -5-12-7برای تصمیمات داوری (شامل اعتراضات) نباید به هیچ فیلم دیگری بهغیراز موارد زیر استناد شود:
فیلمهای رسمی ضبطشده؛ و
بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری ،هر فیلم ضبطشده برای پخش رسمی  ،IFSCبهعنوانمثار فیلمهای پخش مستقیم.

أ)
ب)

 -6-12-7در پایان هر مرحله ،در صورت درخواست رئیس هیئت داوری یک نسخه از فیلمهای رسمی ضبطشده باید تحویل وی شود.

 -11-1اعتراضات

کلیات
 -1-13-7تمامی اعتراضات شفاهی و كتبی و پاسخهای رسمی به این اعتراضات ،باید به زبان انگلیسی ارائه گردد .و
أ)

فقط بهصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت  IFSCموجوو رسد ی یا ور رگ رب تامل یمان رطالعات اتد كه بهه امضهای
سرپرست تیمهای مربوطه رسیده باشد .همچنین شماره ی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است باید ذكر گردد؛
و

ب)

سرپرست تیم مربوطه باید آن را امضای كرده باشد؛ یا فقط درصورتیكه چنین شخصی در مسابقه ثبتنام نکرده باشد بهه امضهای
مسابقهدهنده مربوطه رسیده باشد.

 -2-13-7بهغیراز اعتراضاتی كه بر اساس بندهای  -3-03-۷به وسیلهی خود مسابقهدهندگان (مخالفت با تصمیم داور یا نتایج نوشتهشده بر روی
كارت امتیازشان) و  -4-03-۷ارائه میشوند ،اعتراض تنها زمانی پذیرفته میشود كه همراه با پرداخت وجه رسمی اعتهراض باشهد .وجهه
اعتراض قابل پرداخت باید مطابق با فهرست هزینههای منتشرشده ساالنه  IFSCباشد .اگر اعتراض تأیید شود یا به علهت وجهود مهدارد
كافی نتیجه اولیه باقی بماند؛ هزینه اعتراض باید بازگردانده شود .اگر اعتراض رد شود هزینه اعتراض نباید بازگردانده شود.

اعتراضات مربوط به ایمنی
 -3-13-7اعتراضات مربوط به ایمنی بدینصورت می تواند تسلیم شود كه حداقل مربی سه تیم متفاوت بر این باور باشند كه ایمنی بهصورت جدی
به مخاطره افتاده است .این نوع اعتراضات باید به صورت كتبی ارائه گردیده و به امضای سرپرستان آن تیمها رسیده باشد .رئهیس هیئهت
داوری باید موضوع را در نظر گرفته و اقدامات مقدور موردنیاز را انجام دهد.
روند اعتراض
 -4-13-7اعتراض مربوط به قضاوت تالش مسابقهدهندگان كه شاید منجر به تالشهای مجدد گردد (شروع اشتباه ،عدم كنترر كردن گیره ،Top
استفاده از ناحیهای از دیواره كه با چسب مشکی مشخص شده است و  )...باید فوراً انجام شود و:
أ)

در حالت مراحل مقدماتی و نیمهنهایی در طور زمان چرخش جاری یا بعدی؛

ب)

در حالت مرحله نهایی پیش از آغاز تالش مسابقهدهنده بعدی باید ارائه شود ،و

اگر چنین اعتراضی رخ داد ،باید با مسابقهدهنده مشمور در صورت لزوم مانند وقتیكه حادثه فنی رخ داده است رفتار كرده و بندهای -00-۷۷
-5أ) و  -6-00-۷باید اعمار شوند .در حالت مرحله نهایی پیش از آنکه مسابقهدهندگان به  Boulderبعدی بروند ،بایهد چنهین اعتراضهی (و
كلیه اقداماتی كه بهتبع آن الزم میشود) رسیدگی شود.
 -5-13-7اعتراض مربوط به ردهبندی مسابقهدهنده باید بهصورت مکتوب به رئیس هیئت داوری تسهلیم شهود(در ربهط بها خطا/تنهاقض یها تعهداد
تالشهای  Zoneیا  Topدر نتایج انتشار یافته):
أ)
ب)

در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمهنهایی در بازه زمانی پنج ( )5دقیقه پس از انتشار تمام نتهایج رسهمی
آن مرحله باید انجام شود؛ و
در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله نهایی بالفاصله پس از انتشار نتیجه غیر رسهمی مسهابقهدهنهده مربوطهه در صهفحه
نمایش باید انجام شود.

 -6-13-7با دریافت اعتراض ،رئیس هیئت داوری (و درصورتیكه رئیس هیئت داوری در تصمیم اولیه نقش داشته نماینده فنی) باید بالفاصهله بهه
اعتراض رسیدگی نماید.
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اگر اعتراض مربوط به نتایج رسمی باشد ،رئیس هیئت داوری باید اطمینان یابد كه اعالن شود نتایج رسمیمورد اعتراض است .بها تعیهین
اینکه به كدام نتیجه اعتراض شده است.
 -7-13-7رئیس هیئت داوری (و در حاالت مربوطه ناظر  )IFSCباید بدون آنکه تأخیر یا تغییری به جدور زمهانی مسهابقه وارد شهود ،بهه هرگونهه
اعتراضی رسیدگی كرده و بهمنظور تأمین این هدف از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد ،استفاده كند.
 -8-13-7اگر مدارد موجود در رابطه با اعتراض غیر قاطع باشد ،آنگاه تصمیم اولیه پابرجا خواهد بود و هزینه اعتهراض بایهد بازگردانهده شهود .در
نتیجه رسیدگی به اعتراض باید بهصورت مکتوب تنظیمشده و توسط رئیس هیئت داوری به شخصی كه رسماً اعتراض كرده است ،تسلیم
شود.
پیامد اعتراضات
 -9-13-7نتیجه هیئت رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد.
 -11-13-7اعتراض مربوط به پیامد تصمیم گرفتهشده توسط هیئت رسیدگی به اعتراض (كه به آن تصمیم اصلی میگوییم) بایهد بههصهورت زیهر
تسلیم شود:
در رابطه با اعتراضات مربوط به مراحل مقدماتی و نیمهنهایی ،در بازه زمانی پنج ( )5دقیقه پس از انتشار تصمیم اصلی؛ یا
أ)
در رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله نهایی ،بالفاصله پس از انتشار تصمیم اصلی.
ب)
هیچ اعتراضی خارج از بازه زمانی فو نمیتواند به پیامد تصمیم اصلی تسلیم شود.
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 -8سرعت
 -1-2کلیات
 -1-1-8مسابقات سرعت باید بر روی مسیرهای صعود با طور  05متر كه بر روی دیواره مصنوعی ساختهشده برای این منظور بناشهدهانهد ،برگهزار
شود.
 -2-1-8مسابقات سرعت باید معموالً شامل:
أ) مرحله 0مقدماتی باشد كه شامل یک دور 8است؛ و
مرحله نهایی باشد كه شامل دو تا چهار دور حذفی( 0/2فینار 0/4 ،فینار 0/8 ،فینار و فینار كه شامل فینار كوچک و بزرگ) است.
ب)
در حالت رویدادهای غیرقابلپیشبینی ،رئیس هیئت داوری میتواند تصمیم به حذف یکی از مراحل را بگیرد كه در این حالت نتایج مرحلهه
قبل بهعنوان ردهبندی مرحله حذفشده باید در نظر گرفته شود.

 -2-2دیواره صعود
سازه صعود
-1-2-8

سازه دیواره و گیرههای صعود باید یا استانداردهای تعیینشده در بخش ( 3قوانین عمومی) و پیوست  4از متن قوانین پروانه سهرعت IFSC

مطابقت داشته باشند.
 -2-2-8سطح دیواره باید بهگونهای باشد كه شامل حداقل دو مسیر موازی باشد و هر مسیر (به همراه موقعیتهای اجزای دسهتگاه زمهانسهنج) از
نظر طرحبندی و ابعاد با پیوست  4از متن قوانین پروانه سرعت  IFSCمطابقت داشته باشد .مسیرهای صعود میتوانند مجاور هم یا جهدای
از هم باشند .اما در حالت دوم نباید این جدایی بیش از یک متر باشد و در هردو حالت مسیرها از نظر افقی باید با یکدیگر تراز باشند.
 -3-2-8دیواره صعود باید شامل:
أ)

ب)

حمایت كالسیک :دو نقطه حمایت باشد كه طناب از میان آنها عبور میكند ،نقطه اور برای نگهداشتن است (كه نقطه حمایت بهاال
نامیده میشود) و نقطه دوم (كه نقطه انحراف نامیده میشود) برای كمک به هدایت طناب صعود است .موقعیت نقطه حمایت باال باید
مطابق پیوست  4از متن قوانین پروانه سرعت  IFSCباشد .اگر نقطه انحراف در روبروی سطح دیواره باشهد ،آنگهاه موقعیهت آن بایهد
مطابق همان متن باشد.
حمایت خودكار :سیستم باید بر روی نقطه حمایت باال نصب گردد.

 -4-2-8سطح دیواره باید دارای الیه بیرونی رزین و ماسه كورتز شماره  )Granulometry( 1.0/1.4باشد .برای سطح دیواره باید از رنگ سبک و
طبیعی استفاده شود و برای گیره ها نیز باید از رنگ با كنتراست باال استفاده شود .هر پنل سطح دیواره باید دارای شبکه استاندارد سهوراخ-
های پیچ  01Mمطابق پیوست  4از متن قوانین پروانه سرعت  IFSCباشد تا تمام گیرهها بر روی آنها مستقر شوند.
مسیر صعود
 -5-2-8مسیر صعود در هر خط سیر باید مطابق پیوست  4از متن قوانین پروانه سرعت  IFSCباشد ،و از گیرههایی استفاده شود كهه تحهت پروانهه
 IFSCبرای مسابقات سرعت طراحی و تولیدشدهاند .هر ماده دیگری (گیرهها – Quickdrawها – غیره) بههاسهتثنای صهفحه رورههای
دائمی باید از روی دیواره جمعآوری شوند.
 -6-2-8هرگونه تجهیزات زمانسنجی كه بر روی دیواره صعود قرار میگیرند باید مطابق پیوست  4از متن قوانین پروانه سرعت  IFSCنصب شوند.
در شرایط استثنایی سرطراح میتواند بهگونهای كه مزاحمت یا كمکی برای پیشرفت مسابقهدهنده ایجهاد نشهود ،محهل دیگهری را بهرای
نصب اجزای دستگاه زمانسنج تعیین كند.

0 Round
8 Stage
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 -1-2ایمنی
 -1-3-8تمام تجهیزات فنی كه در مسابقات سرعت استفاده میشوند باید با استانداردهای تعیینشده در فصل ( 3قوانین عمهومی) مطابقهت داشهته
باشند.
 -2-3-8تمام مسیرها باید بدینصورت صعود شوند كه طناب از باال (بهصورت قرقره) به مسابقهدهنده متصل شده باشد و از طنابی استفاده شود كه
استانداردهای موردنیاز طناب تکرشته را برآورده كند یا از سیستم حمایت خودكار مورد تأیید  IFSCاستفاده گردد .داور  IFSCباید در مورد
زمانی كه شرایط ایمنی اقتضا میكند تا وسایل تعویض گردند تصمیمگیری نماید.
نقاط حمایت
 -3-3-8ا) حمایت كالسیک :اتصار طناب صعود به نقطه حمایت باال و نقطه انحراف باید از طریق  Karabinerپیچ فوالد ضدزنگ كه به همهراه
تسمه ماشیندوخت شده و  Quick-Linkمورد تأیید ( )Maillon Rapideبه نقاط متصل شده است ،انجام شود.
ب) حمایت خودكار :اتصار سیستم به نقطهی حمایت باال باید با رعایت جزئیات فنی كه در راهنمای استفادهی آن ذكر شده است صهورت
پذیرد.
تجهیزات شخصی
 -4-3-8هر مسابقهدهنده باید  Harnessبه تن داشته باشد .اگر رئیس هیئت داوری بهصورت مستدر اعتقاد داشته باشد كهه  Harnessمسهابقه-
دهنده ایمن نیست ،نباید به مسابقهدهنده اجازه آغاز دهد.
 -5-3-8ا) حمایت كالسیک :طناب صعود باید توسط دو  Karabinerپیچ یا خودقفلشونده در جهت متضاد (زبانهههها خهالف یکهدیگر باشهد) بهه
 Harnessمسابقهدهنده متصل شود ،طناب صعود نیز باید بهوسیله گره هشتی كه با گره ضامن یا با استفاده از نوارچسب ایمن شده است،
به Karabinerها متصل شود.
حمایت خودكار :اتصار سیستم به  Harnessمسابقهدهنده باید با رعایت جزئیات فنی كه در راهنمای استفادهی آن ذكر شده است صورت
پذیرد.
 -6-3-8مسابقهدهندگان در حین صعود مجاز به حمل یا استفاده از تجهیزات شنیداری صوتی نیستند.
كنترر ایمنی
 -7-3-8پیش از هر تالشی بر روی مسیر ،حمایتچی باید موارد زیر را كنترر كند:
ا)  Harnessمسابقهدهنده بهصورت كامل بسته شده است؛ و
ب) طناب صعود مطابق بند  -5-3-2به  Harnessمسابقهدهنده متصل شده باشد.
حمایت
 -8-3-8حمایت كالسیک :طناب صعود باید توسط دو حمایتچی كه بر روی زمین و در كنار خط سیر صعود مستقرشدهاند ،كنترر شهود .حمهایتچی
اصلی میتواند هم از ابزار حمایتی قفلشونده و هم از ابزار حمایتی دستی استفاده كند .حمایتچیها باید توجه ویژهای بکنند تا از موارد زیر
اطمینان یابند:
أ) مزاحمتی برای حركات مسابقهدهنده به دلیل سفتی یا شلی طناب ایجاد نشود؛
تمام سقوطها بهصورت ایمن متوقف شوند؛ و
ب)
مسابقهدهنده مورد حمایت سقوط بیشازاندازه را تجربه نکند.
ج)
حمایت خودكار :سیستم خودكار مورد تأیید  IFSCباید استفاده گردد( .برای توضیحات سیستم به قهوانین پروانههی سهرعت  IFSCمراجعهه
نمایید).
 -9-3-8حمایتچیانی كه توسط میزبان منصوبشدهاند باید در زمینه شیوه مناسب حمایت مسابقات سرعت آموزشدیده باشند .داور  IFSCاین اختیار
را دارد كه در هرزمان از مسابقه دستور تعویض هر حمایتچی را به میزبان بدهد .در صورت تعویض ،حمایتچی مربوطه مجهاز بهه حمایهت
هیچ مسابقهدهنده دیگری در آن مسابقه نخواهد بود.
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 -4-2زمانگیری
 -1-4-8زمان صعود برای هر مسابقهدهنده عبارت است از فاصله زمانی بین عالمت شروع و لحظه كامل شدن تالش مسهابقهدهنهده .زمهانی كهه
مسابقهدهندگان تالششان را مطابق این قوانین كامل كنند ،زمانشان معتبر بوده و ثبت خواهد شد.
 -2-4-8زمان صعود مطابق زیر باید اندازهگیری شود:
أ)

سیستم زمانسنج خودكار مطابق با قوانین پروانه سرعت IFSC

 -3-4-8سیستم زمانسنج باید:
أ)

زمان پایان برای هر مسابقهدهنده را بهصورت جداگانه در لحظه ضربه زدن به صفحه خودكار نصبشدهاند ،ثبت كند.

ب)

زمان صعود برای هر مسابقهدهنده را بهصورت جداگانه و برابر فاصله زمانی عالمت شروع و زمان پایان توصیفشهده در بنهد ب نمهایش
دهد ،و

ج)

خطای شروع را مطابق بند  -2-۱-2اعالم كند.
0

 -4-4-8سیستم زمانسنج باید توانایی ثبت زمان با دقت حداقل  0111ثانیه را داشته باشد .بهمنظور ردهبندی مسابقهدهندگان زمان باید با دقهت
0

0
011

0

ثانیه اعالم و نمایش داده شود .بهغیراز مواقعی كه زمان ثبتشده مضربی از  011ثانیه باشد ،زمان باید بهصورت  011پایینتر خوانده و اعالم
شود (به سمت پایین گرد شود).
 -5-4-8سیستم زمانسنج باید شامل نشانگر شروع باشد كه مطابق بند  -6-8-2بر روی دیواره نصبشده است.
 -6-4-8رئیس هیئت داوری مسئور است تا از عملکرد كامل سیستم زمانسنج اطمینان حاصل كند .رئیس هیئت داوری باید بها كارشناسهان فنهی
مربوطه مالقات كند و پیش از آغاز مسابقه با دستگاه آشنا شود .یک آزمون كنترر برای تأیید عملکرد صحیح دستگاه باید انجام شود.

 -5-2سهمیه برای هر مرحله
 -1-5-8سهمیه برای مرحله نهایی باید بهصورت زیر باشد:
تعداد مسابقهدهندگانی كه زمان معتبر در مرحله مقدماتی كسب میكنند

سهمیه

۷-4

4

05-2

2

 06یا بیشتر

06

نکته :اگر تعداد مسابقهدهندگانی كه زمان معتبر در مرحله مقدماتی كسب میكنند كمتر از  4نفر باشد ،آنگاه باید مرحله مقدماتی تکرار شود.
 -2-5-8سهمیه تعیینشده برای مرحله نهایی باید با مسابقهدهندگان رتبه برتر از مرحله مقدماتی تکمیل شود.
 -3-5-8روند مقابله با افزایش سهمیه مرحله نهایی به دلیل مسابقهدهندگان مساوی در بند  -5-۷-2ذكرشده است.

 -1-2ترتیب شروع
مقدماتی
 -1-6-8تمامی مسابقهدهندگان باید شركت كردن خود را یک ساعت قبل از شروع مسابقه در منطقهی فراخوانی قطعی نمایند( .این مسهئله شهامل
تمرین نیز میگردد)ترتیب شروع برای مسیر چپ (مسیر  )Aباید با قرعهكشی تعیین شود .ترتیب آغاز برای مسیر راسهت (مسهیر  )Bبایهد
مشابه مسیر  Aو با یک تناوب  51درصدی باشد.
مثار :وقتی  80مسابقهدهنده در یک دسته قرار دارند ،اولین صهعودكنندهای كهه مسهیر اور را صهعود كهرده اسهت ،بههعنهوان یهازدهمین
صعودكننده مسیر دوم خواهد بود.
نهایی
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 -2-6-8ترتیب شروع و تخصیص مسیر برای هر دور از مرحله نهایی باید برای سهمیههای  06/2/4مرحله نهایی باید به ترتیب مطابق شکلههای
(6-2الف)(6-2،ب) یا (6-2ج) باشد.
نکته :اگر دو یا چند مسابقهدهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند ،آنگاه باید با قرعهكشی در جایگاهههای دور نخسهت از مرحلههی
نهایی از هم تفکیک شوند.

 -1-2روند مسابقه
تمرین
 -1-7-8در صورت امکان ،پیش از مرحله مقدماتی باید زمان تمرین در نظر گرفته شود .رئیس هیئت داوری باید زمانبندی و مدت هر تمرین را در
جلسه فنی اعالم كند (و در صورت لزوم دالیل اینکه زمان تمرین مقدور نیست را ذكر نماید).
مقدماتی (دو مسیر)
 -2-7-8مرحله مقدماتی بر روی دو مسیر باید برگزار شود بدینصورت كه مسابقهدهندگان بهصورت جفتی صعود كنند .بهغیراز حالت صعود مجهدد
ناشی از خطای صعود یا حادثه فنی ،هر مسابقهدهنده باید یک تالش بر روی هر یک از دو مسیر انجام دهد.
نکته :اگر مسابقهدهندهای یک خطای شروع مرتکب شود ،مسابقهدهنده باقیمانده با صعود بهتنهایی تالشهای ناتمام خود را بر روی یک
یا دو مسیر كامل میكند.
 -3-7-8برای مسابقهدهندگان باید حداقل زمان استراحت پنج ( )5دقیقه بین اتمام تالش بر روی مسیر نخست و آغاز تالش بر روی مسیر دومشان
مهیا شود.
 -4-7-8هر مسابقهدهنده باید تا اتمام تالشهایشان بر روی هر دو مسیر با هدایت رئیس هیئت داوری در منطقه مسابقه باقی بمانند.
 -5-7-8اگر سهمیه مرحله نهایی به دلیل ردهبندی مساوی مسابقهدهندگان افزایش یابد ،و همهی مسابقهدهندگان حداقل یک زمان معتبهر دارنهد،
رتبهی نسبی این مسابقهدهندگان به صورت زیر تعیین میگردد:
أ)
ب)
ج)

با استفاده از دقت

0
0111

ثانیه

اگر كماكان مساوی باقی ماندند ،با مقایسه دومی ن (بزرگتهر) زمهانی كهه توسهط ههر ورزشهکار ثبهت كهردهانهد بها دقهت

0
0111

ثانیهه.

مسابقهدهنده با زمان كمتر رتبهی بهتری كسب میكند.
اگر هر كدام از این مسابقهدهندگان زمان معتبر كسب نکردند ،باید رتبهی بدتری به این مسابقهدهنده نسبت به سایر افرادی كه زمان
معتبر كسب كردهاند اختصاص یابد و رتبهی نسبی این افراد (اگر بیش از یک نفر بودند) باید توسط یک تالش دیگر كه بر روی مسیر
سمت چپ (مسیر  )Aانجام میدهند تعیین گردد تا تساوی از بین برود .این افراد باید یک تالش بیشتر بر روی مسیر  Aبا رویکهردن
از بین بردن تساوی انجام دهند .زمان ثبتشده در این تالشها برای مشخص كردن مسابقهدهندگان راهیافته به مرحله نهایی به كار
میرود.
نکته :ممکن است برای برطرف كردن تساوی چندین تالش انجام شود.
اگر دستگاه زمانسنج از دقت

0
0111

ثانیه برخوردار نبود ،ناظر فنی میتواند همین قوانین را با دقت

0
011

ثانیه اجرا نماید .در چنهین شهرایطی

این امر باید در جلسه فنی اطالرسانی گردد.
نهایی
 -6-7-8پیش از آغاز آخرین دور از مسابقات مرحله نهایی باید معرفی مسابقهدهندگان راهیافته به این مرحله انجام شود( .یعنی دقیقا پیش از فینهار
كوچک)
 -7-7-8مرحله نهایی باید بهصورت مجموعهای از دورهای حذفی برگزار شود كه هر یک بهصورت تعدادی رقابت 0انفرادی است .تعهداد دورهها (و
رقابتها در هر دور) بستگی به سهمیه مرحله نهایی دارد.

0 Race
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 -8-7-8برنده هر رقابت مسابقهدهندهای خواهد بود كه كمترین زمان معتبر را در آن رقابت كسب كرده باشد.
نکته :اگر در یک رقابت تنها یک مسابقهدهنده زمان معتبر كسب كرده باشد ،آن مسابقهدهنده باید بهعنوان برنده آن رقابت در نظر گرفته
شود.
 -9-7-8اگر هیچیک از مسابقهدهندگان در یک رقابت زمان معتبر كسب نکرده باشند:
اگر یک مسابقهدهنده یک خطای شروع مرتکب شده باشد ،مسابقهدهنده دیگر برنده خواهد بود.
اگر هر دو مسابقهدهندگان سقوط كنند ،آنگاه هردوی آنها باید مساوی در نظر گرفتهشده و بند  -01-۷-2باید اعمار شود.

أ)
ب)

 -11-7-8اگر یک رقابت مرحله فینار به مساوی منجر شد ،از زمان با دقت

0
0111

ثانیه استفاده میگهردد و در صهورتی كهه پهس از ایهن رقابهت

همچنان مساوی باشند ،برنده مسابقهدهندهای خواهد بود كه كمترین زمان معتبر را در دور قبل كسب كرده باشد( .با در نظر گرفتن تمامی
شرایط ذكر شده در بند )5-۷-2

 -2-2روند تمرین
 -1-8-8دوره تمرین معموالً یکی از حاالت زیر است:
برگزاری اولیه مرحله مقدماتی ،هر مسابقهدهنده واجد شرایط شركت در مرحله مقدماتی اجازه خواهد داشت كه یک تالش بر روی هر
مسیر با ترتیب منتشرشده برای مرحله مقدماتی انجام دهد؛ یا
یک مجموعه از بازههای زمانی برای تمرین انفرادی ،برای هر یک از تیمهایی كه در مسابقه حاضهر هسهتند .در ایهن حالهت رئهیس
هیئت داوری باید جدور تمرین تعریف كند كه در آن زمان حضور هر تیم در فضای مسابقه تعیینشده است .مدتزمانی كه به هر تیم
تخصیص دادهشده ،باید متناسب با تعداد مسابقهدهندگان آن تیم باشد.

أ)
ب)

 -2-8-8رئیس هیئت داوری باید این اجازه را داشته باشد كه زمانبندی و قالب دوره تمرین را متناسب با شرایط ویژه هر مسابقه تعیین كند.
نکته :در صورت بروز حادثهی فنی كه تالش تمرینی فرد را تحت تأثیر قرار داد ،مسابقهدهنده میتواند یک تمرین بر روی ههر دو مسهیر
انجام دهد .در صورت بروز خطای شروع تالش مسابقه دهنده نباید متوقف گردد.
 -3-8-8دوره تمرین باید شامل نمایش سیگنار خطای شروع و تجهیزات زمانگیر باشد.

 -1-2روند صعود
آغاز
 -1-9-8تمامی رقابتها باید با یک عالمت صوتی واضح كه توسط آغازگر تنظیم میشود ،آغاز شوند .آغازگر نباید از مسئولین  IFSCباشد .آغهازگر
باید موقعیتی را انتخاب كند كه قابلرؤیت مسابقهدهندگان نباشد .منبع عالمت شروع باید تا حد امکان نزدیک و به فاصله مساوی از تمام
مسابقهدهندگان باشد.
 -2-9-8در هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر ،هر مسابقهدهنده:
أ)

باید در ابتدا و طی مدت ده ( )01ثانیه حسگر شروع را در موقعیت شروع موردنظر خود قرار دهد؛

ب)

پسازآن باید خود را به حمایتچی معرفی كند تا طناب صعود را مطابق بندهای  -5-3-2تا  -۷-3-2به Harnessش متصل كند؛
و

ج)

باید در حالت همگذری همانگونه كه آغازگر تعیین میكند ،در فاصله حداكثر دو متری از روبروی دیواره و پشت بهه دیهواره ،قهرار
بگیرد.

 -3-9-8با فرمان بهجای خود هر مسابقهدهنده باید در مدتزمان چهار ( )4ثانیه یک پایش را بر روی صفحه آغاز قرار دههد ،دو دسهتش و یهک
پای دیگرش بر روی گیرههای انتخابیاش قرار بگیرد.
 -4-9-8اگر به هر دلیل آغازگر متقاعد نشود كه مسابقه پس از حالت گرفتن مسابقهدهندگان آغاز شود ،باید به تمام مسابقهدهندگان دستور دهد كه
حالت شروع صرفنظر كرده و دوباره در حالت همگذری قرار بگیرند.
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 -5-9-8پسازآنکه تمام مسابقهدهندگان بهصورت بیحركت در حالت شروع ماندند ،آغازگر باید واژه آمادهاید را اعالم كرده و پسازآن باید كلیهد
سیستم زمانسنج را بفشارد.
نکته :سیستم زمانسنج سه ( )3بو با فاصلههای یک ( )0ثانیه را پخش خواهد كرد .دو بو اولی مشابه هم و بهو سهوم بایهد از صهدای
بلندتری برخوردار باشد.
 -6-9-8زمانی كه یک مسابقهدهنده آماده شروع مسابقه نیست باید داور را با باال بردن یک دست از عدم آمادگی خود مطلع سهازد .پهس از اعهالم
آمادهاید هیچ اعتراضی در مورد عالمت شروع پذیرفته نیست.
 -7-9-8اگر بنا به تشخیص آغازگر ،مسابقهدهندهای:
أ)

از فرمان بهجای خود تبعیت نکند ،یا پس از گذشت چهار ( )4ثانیه از فرمان در حالت شروع نهایی قهرار نگرفتهه باشهد؛ یها پهس از
فرمان آمادهاید قانون بیحركت بودن را نقض كند؛ یا

ب)

پس از فرمان بهجای خود با سروصدا یا هر كار دیگری اخالر در كار مسابقهدهنده ایجاد كند،
آنگاه آغازگر باید از شروع صرفنظر كند .رئیس هیئت داوری میتواند به مسابقهدهنده به خاطر رفتار ناشایست تذكر دهد و مطابق فصل
( 4روند انضباطی) كارت زرد به او نشان دهد .اگر رئیس هیئت داوری با تصمیم آغازگر موافق نباشد ،آنگاه باید به مسابقهدهنده توصهیه-
های الزم را بکند.
خطای شروع

 -8-9-8مسابقهدهنده مطابق قوانین زمانی مرتکب خطای شروع شده است كه بنا به نظر آغازگر (یا فراخواننده منصوبشده):
أ)
ب)

پای خود را از صفحه شروع پس از اعالن آمادهاید و پیش از عالمت شروع بردارد؛ یا
در زمان كمتر از

0
01

ثانیه به عالمت شروع واكنش نشان دهد.

اگر هر دو مسابقهدهنده مرتکب خطای شروع شوند؛ مسابقهدهندهای كه زمان عکس العمل كمتری داشته اسهت حهذف مهیگهردد (اولهین
مسابقهدهندهای كه خطای شروع مرتکب شده است ).و اگر هر دو مسابقهدهنده زمان عکس العمل برابر داشته باشند هر دوی ایشان حذف
میگردند.
نکته :زمانی كه از زمانسنج خودكار استفاده میشود .درمجموع عملکرد این دستگاه بهعنوان مدرد باید پذیرفته شود .بهعنوانمثار در غیهاب
مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد ،نتایج اعالمشده توسط سیستم زمانسنج خودكار باید بهعنوان معیار تعیین وقهوع خطهای
شروع در نظر گرفته شود.
 -9-9-8اگر مسابقهدهنده در یک مسابقه یک خطای شروع را مرتکب شود:
أ)

در مرحله مقدماتی
 )0آنگاه برای آن رقابت ،زمان نامعتبر برای مسابقهدهنده ثبت میشود و دیگر نباید در آن مسابقه شركت كند؛
 )8مسابقهدهندهای كه مرتکب یک خطای شروع شده است باید در رتبهی آخر آن مرحله قرار گیرد.

ب)

در مرحله نهایی
 )0آنگاه برای آن رقابت ،زمان نامعتبر برای مسابقهدهنده در رقابتی كه مرتکب خطای شروع شده است ثبهت مهیشهود و آن
مسابقه دهنده دیگر نباید در ادامه مسابقه شركت كند به استثنای زمانی كه خطای شروع در یکی از رقابتهای نیمهنههایی
اتفا افتاده باشد كه در این صورت آن ورزشکار در رقابت بعدی برای انتخاب نفر سوم و چهارم شركت خواهد كرد.
 )8مسابقهدهندهای كه مرتکب خطای شروع شده است ،باید در جایگاه آخر آن دور و نسبت بهه آخهرین دور مسهابقه ،آخهرین
رقابتی كه در آن خطای شروع رخ داده است مطابق با بند  01-2ردهبندی شود.
مسابقهدهنده ای كه خطای شروع مرتکب نشده است ،برنده مسابقه اعالم میگردد و دوباره مسیر را صعود نمیكند به استثنای
فینار بزرگ كه در آن اجازه دارد یک تالش دیگر به منظور ارتقای ركورد جهان انجام دهد.

 -11-9-8در هنگام وقوع خطای شروع آغازگر باید بالفاصله هردو/تمام مسابقهدهندگان را متوقف كند.
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 -11-9-8در رقابت كه خطای شروع رخ داده است هیچ زمان معتبری نمیتواند برای هیچ مسابقهدهندهای ثبت شود.
اتمام تالش
 -12-9-8با در نظر گرفتن بند  ،-00-۱-2تالش باید موفق در نظر گرفتهشده و زمان معتبری ثبت شود اگر كه مسابقهدهنهده بهه صفحه/سهوییچ
زمانسنج ضربه زده و زمانسنج را متوقف كند.
نکته :زمانی كه از زمانسنج مکانیکی-الکترونیکی استفاده میشود ،اعداد دستگاه بهطورمعمور بهعنوان نتیجه پذیرفته میشود .بهعنوانمثهار
در غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد ،نتایج اعالمشده توسط سیستم زمانسنج خودكار باید بهعنوان معیار تعیین اینکه
مسابقهدهنده موفق به ضربه زدن به صفحه/سوییچ شده است یا خیر در نظر گرفته شود.
 -13-9-8اگر مسابقهدهنده زمانسنج را متوقف نکرده باشد ،تالشش باید ناموفق در نظر گرفتهشده و زمان نامعتبر بایهد ثبهت شهود .ههیچ تهالش
اضافهای اجازه داده نخواهد شد مگر آنکه تعیین شود كه زمانسنج مکانیکی – الکتریکی معیوب است.
نکته :یک خطای انفرادی در توقف زمانسنج نباید بهعنوان معیار معیوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود.
نکته :اگر مسابقهدهندگان متوالی در یک مسیر ،موفق به متوقف كردن زمانسنج نشوند ،یا خطای سیستمی رخ دهد ،رئیس هیئت داوری
می تواند درخواست آزمایش سیستم را بدهد .اگر این آزمایش نشان داد كه سیستم معیوب است ،آنگاه رئهیس هیئهت داوری بایهد تصهمیم
بگیرد كه مسابقهدهندگان متأثر شده مجاز به صعود مجدد هستند یا خیر .اگر آزمایش دستگاه نشان داد كه مشهکلی نیسهت ،آنگهاه نتهایج
اولیه به قوت خود باقی خواهد بود .آزمایش سیستم میتواند درخواست از یک طراح برای صعود مسیر و ضربه زدن به صفحه/سوییچ باشد.
نکته :رئیس هیئت داوری میتواند از فیلمهای ضبطشده برای تعیین اینکه دستگاه نیاز به آزمایش دارد استفاده نماید ،اما فیلم ضبطشهده-
ای كه نشان دهد مسابقهدهنده به صفحه/سوییچ ضربه زده است (اما زمانسنج متوقف نشده است) نمیتواند بهعنوان مدرد قاطع مبنهی
بر معیوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود.
 -14-9-8تالش ناموفق محسوب شده و زمان نامعتبر ثبت میشود اگر مسابقهدهنده:
أ)
ب)
ج)
د)

سقوط كند؛
از لبههای كناری یا باالیی دیواره برای صعود استفاده كند؛
پس از آغاز صعود ،هر قسمت از بدنش زمین را لمس كند؛ یا
از هر عامل خارجی برای صعود كمک بگیرد.

 -12-2ردهبندی پس از هر مرحله
مقدماتی
 -1-11-8با در نظر گرفتن بند  -00-۱-2در رابطه با خطای شروع ،مسابقهدهنده باید بر اساس سریعترین زمان معتبهر ثبهتشهده در ههر یهک از
مسیرهای  Aیا  Bردهبندی شود .اگر مسابقهدهنده موفق به ثبت زمان معتبر در هیچیک از مسیرهای  Aو  Bنشود ،آنگاه بایهد در جایگهاه
آخر ردهبندی شود.
نهایی
 -2-11-8مسابقهدهندگانی كه در هر یک از دورهای مرحلهی نهایی حذفشدهاند (بهغیراز دورهای نیمههنههایی و نههایی) بایهد بهر اسهاس زمهان
صعودشان در آن دور ردهبندی شوند.
نکته :اگر مسابقهدهنده حذفشده موفق به كسب زمان معتبر نشده باشد ،آنگاه باید در جایگاه آخر آن دور ردهبندی شود.
 -3-11-8اگر دو یا چند مسابقهدهنده حذفشده  )0موفق به كسب زمان معتبر در آن رقابتی كه حذفشدهاند ،نشده باشند یا  )8زمان معتبر یکسان
در آن دوری كه حذفشدهاند كسب كرده باشند ،آنگاه رتبه نسبی آنها باید بر اساس زمان كسبشدهشان در دور قبل (و در صورت لهزوم
دورهای متوالی پیشین و/یا بر اساس مرحله مقدماتی) تعیین شود.
 -4-11-8دو مسابقهدهنده حذفشده در دور نیمهنهایی برای مقام سوم-چهارمی (فینار كوچک) و برندگان دور نیمهنهایی برای مقام اور – دومهی
(فینار بزرگ) با یکدیگر مسابقه خواهند داد .فینار كوچک همیشه باید پیش از آغاز فینار بزرگ برگزارشده و به اتمام برسد.
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 -11-2حوادث فنی
 -1-11-8حادثه فنی عبارت است از هر رویدادی كه نتیجهاش منجر به سود یا زیان غیرمنصفانه برای مسابقهدهنده شود درحالیكه مسهابقهدهنهده
نقشی در آن نداشته است.
 -2-11-8تأیید یا رد حادثه فنی به عهده داور ( IFSCیا در صورت نبود او رئیس هیئت داوری) و در صورت نیاز با مشورت با سرطراح است.
 -3-11-8بروز خطا در عملکرد سیستم زمانسنج مکانیکی – الکترونیکی باید بهعنوان حادثه فنی برای مسابقهدهندگان آن رقابت و یا درصورتیكه
خطا نتواند برطرف شود ،برای تمام مسابقهدهندگان آن دوری كه خطا رخ داده است ،تلقی شود:
أ)
ب)

اگر خطا بتواند برطرف شود (بهعنوانمثار خطا ناشی از اتصاالت معیوب بوده باشد) ،آنگاه پسازآنکه سیستم اصالحشده و تأییهد شهد
كه درستكار میكند ،آن رقابت باید یکبار تکرار شود.
اگر خطا نتواند برطرف شود ،رئیس هیئت داوری میتواند  )0دوری را كه خطا در آن رخ داده لغو كند یها  )8دسهتور برگهزاری مجهدد
دوری كه خطا در آن رخ داده است را بدهد.

نکته :بند  -8-4-2باید همواره اعمار شود ،تحت هیچ شرایطی نباید زمانگیری خودكار همراه با زمانگیری دستی در یک دور از مسهابقه بهه
كار رود.
روند پس از حادثه فنی
 -4-11-8اگر مسابقهدهنده یا سرپرست تیم ادعای حادثه فنی كنند ،آنها باید بالفاصله پس از رقابت و در هر صورت پیش از آغاز رقابهت بعهدی
مورد را با داور ( IFSCیا در صورت نبود او ،با رئیس هیئت داوری) مطرح كنند .پس از آغاز رقابت متوالی بعدی به هیچ تهذكری در مهورد
حادثه فنی رقابت پیشین ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5-11-8جایی كه حادثه فنی ادعا میشود یا حادثه فنی تأییدشده رخ میدهد ،تمام مسابقهدهندگان تأثیر گرفته باید تحت ههدایت رئهیس هیئهت
داوری در منطقه مسابقه باقی بمانند.
 -6-11-8اگر حادثه فنی رخ داده فقط یک مسابقهدهنده در یک رقابت را تحت تأثیر قرار داده باشد:
أ)
ب)

اگر حادثه فنی در حین مرحله مقدماتی رخ داده باشد ،فقط مسابقهدهندهای كه تحت تأثیر حادثه فنی قهرار گرفتهه اسهت بایهد اجهازه
صعود مجدد داشته باشد.
اگر حادثه فنی در حین مرحلهی نهایی رخ داده باشد ،رقابت دونفره مربوطه باید تکرار شود.

 -7-11-8حداقل زمان تجدیدقوای پنج ( )5دقیقه باید برای مسابقهدهندگان تأثیر گرفته از حادثه فنی ،در نظر گرفته شود.

 -12-2استفاده از تصاویر ضبطشده ویدیویی
 -1-12-8از تمامی تالشهای مسابقهدهندگان باید تصویربرداری رسمی ویدیویی تهیه شود.
 -2-12-8تصاویر رسمی ویدیویی حداقل باید توسط دو دوربین ضبط شود كه حداقل نشاندهنده موارد زیر باشند:
أ)
ب)
ج)

حالت شروع برای هر دو مسیر در شروع هر رقابت؛
صفحه/سوییچ زمانسنج برای هر دو مسیر در تمامی رقابتها؛ و
تالش هر جفت از مسابقهدهندگان در هر رقابت

 -3-12-8پیش از شروع مرحله رئیس هیئت داوری باید تمام فیلمبرداران را نسبت به روند انجام كار و فنون مربوطهه توجیهه كنهد .رئهیس هیئهت
داوری باید موقعیت دوربینهای فیلمبرداری را تعیین كند.
نکته :توجه ویژهای باید به این نکته شود كه هیچ مزاحمتی برای فیلمبرداران در حین انجام وظایفشان ایجاد نشده و هیچكهس مجهاز بهه
اشغار كردن كادر تصویربرداری نباشد.
 -4-12-8بهمنظور بازبینی حوادث مسابقه ،برای اهداف داوری ،باید یک دستگاه تلویزیون كه به سیستم ضبط ویدئویی متصهل اسهت آمهاده شهود.
تلویزیون بازبینی باید درجایی واقع شود كه داوران بتوانند بهراحتی فیلم را بازبینی نموده و درباره حادثهای كه رخ داده ،گفتگو نمایند .ایهن
تلویزیون باید به نحوی قرار گیرد كه رؤیت فیلم برای هیچ شخص غیرمسئولی امکانپذیر نبوده و مهذاكره داوران شهنیده نشهده و بهرای
مذاكره و گفتگوی آنها مزاحمتی ایجاد نشود .بهتر است فضای این كار بهمنظور راحتی ،نزدیک به میز داوران تدارد دیده شود.
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 -5-12-8برای تصمیمات داوری (شامل اعتراضات) نباید به هیچ فیلم دیگری بهغیراز موارد زیر استناد شود:
فیلمهای رسمی ضبطشده؛ و
بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری ،هر فیلم ضبطشده برای پخش رسمی  ،IFSCبهعنوانمثار فیلمهای پخش مستقیم.

أ)
ب)

 -6-12-8در پایان هر مرحله ،در صورت درخواست رئیس هیئت داوری یک نسخه از فیلمهای رسمی ضبطشده باید تحویل وی شود.

 -11-2اعتراضات
 -1-13-8تمامی اعتراضات شفاهی و كتبی و پاسخهای رسمی به این اعتراضات ،باید به زبان انگلیسی ارائه گردد .و
أ)

فقط بهصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت  IFSCموجود است و یا در برگه ای شامل همهان اطالعهات باشهد كهه بهه امضهای
سرپرست تیمهای مربوطه رسیده باشد .همچنین شماره ی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است باید ذكر گردد؛
و

ب)

سرپرست تیم مربوطه باید آن را امضای كرده باشد؛ یا فقط درصورتیكه چنین شخصی در مسابقه ثبتنام نکرده باشد بهه امضهای
مسابقهدهنده مربوطه رسیده باشد.

 -2-13-8بهغیراز اعتراضاتی كه بر اساس بندهای  -3-03-2و  -4-03-2ارائه میشوند ،اعتراض تنها زمانی پذیرفته میشود كه همراه با پرداخت
وجه رسمی اعتراض باشد .وجه اعتراض قابل پرداخت باید مطابق با فهرست هزینههای منتشرشده ساالنه  IFSCباشد .اگر اعتراض تأییهد
شود یا به علت وجود مدارد كافی نتیجه اولیه باقی بماند؛ هزینه اعتراض باید بازگردانده شود .اگر اعتراض رد شود هزینه اعتهراض نبایهد
بازگردانده شود.

اعتراضات مربوط به ایمنی
 -3-13-8اعتراضات مربوط به ایمنی بدینصورت میتواند تسلیم شود كه حداقل مربی سه تیم متفاوت بر این باور باشند كه ایمنی بهصورت جدی به
مخاطره افتاده است .این نوع اعتراضات باید به صورت كتبی ارائه گردیده و به امضای سرپرستان آن تیمها رسهیده باشهد .رئهیس هیئهت
داوری باید موضوع را در نظر گرفته و اقدامات مقدور موردنیاز را انجام دهد.
روند اعتراض
 -4-13-8اعتراض مربوط به:
أ)
ب)

قضاوت تالش مسابقهدهندگان (بهعنوانمثار در ارتباط با خطای شروع اعالمشده) در هر رقابت؛ یا
نتیجه هر رقابت در دور نهایی،

باید فوراً تسلیمشده و در تمام حاالت پیش از آغاز رقابت بعدی باشد .رقابت بعدی نباید تا تصمیمگیری در مورد اعتراض آغاز شود .بهرای
چنین اعتراضی نباید هزینهای پرداخت شود.
 -5-13-8اعتراض مربوط به ردهبندی مسابقهدهنده باید بهصورت مکتوب به رئیس هیئت داوری تسلیم شود:
أ)
ب)

در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی در بازه زمانی پنج ( )5دقیقه پس از انتشار تمام نتایج رسمی آن مرحله بایهد
انجام شود؛ و
در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله نهایی بالفاصله پس از انتشار نتیجه مسابقهدهنده مربوطه باید انجام شود.

 -6-13-8با دریافت اعتراض ،رئیس هیئت داوری (و درصورتیكه رئیس هیئت داوری در تصمیم اولیه نقش داشته نماینده فنی) باید بالفاصهله بهه
اعتراض رسیدگی نماید.
اگر اعتراض مربوط به نتایج رسمی باشد ،رئیس هیئت داوری باید اطمینان یابد كه اعالن شود نتایج رسمی مورد اعتراض است .با تعیین
اینکه به كدام نتیجه اعتراض شده است.
 -7-13-8رئیس هیئت داوری (و در حاالت مربوطه ناظر  )IFSCباید بدون آنکه تأخیر یا تغییری به جدور زمهانی مسهابقه وارد شهود ،بهه هرگونهه
اعتراضی رسیدگی كرده و بهمنظور تأمین این هدف از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد ،استفاده كند.
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 -8-13-8اگر مدارد موجود در رابطه با اعتراض غیر قاطع باشد ،آنگاه تصمیم اولیه پابرجا خواهد بود و هزینه اعتراض باید بازگردانده شود .نتیجهه
رسیدگی به اعتراض باید بهصورت مکتوب تنظیمشده و توسط رئیس هیئت داوری به شخصی كه رسماً اعتراض كرده است ،تسلیم شود.
پیامد اعتراضات
 -9-13-8نتیجه هیئت رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد.
 -11-13-8اعتراض مربوط به پیامد تصمیم گرفتهشده توسط هیئت رسیدگی به اعتراض (كه به آن تصمیم اصلی میگوییم) بایهد بههصهورت زیهر
تسلیم شود:
در رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله مقدماتی ،در بازه زمانی پنج ( )5دقیقه پس از انتشار تصمیم اصلی؛ یا
در رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله نهایی ،بالفاصله پس از انتشار تصمیم اصلی.
هیچ اعتراضی خارج از بازه زمانی فو نمیتواند به پیامد تصمیم اصلی تسلیم شود.

شکل -6-2الف :ترتیب شروع مرحله نهایی –  4مسابقهدهنده
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 -9سرعت تیمی
 -1-1کلیات
 -1-1-9این قوانین در تركیب با قوانین فصل (2سرعت) باید خوانده شوند.
 -2-1-9هر تیم باید داری سه مسابقهدهنده با جنسیت یکسان باشد.
 -3-1-9هر فدراسیون عضو بهطورمعمور مجاز به واردكردن حداكثر دو ( )8تیم در هر رویداد سرعت تیمی است.

 -2-1دیواره صعود
 -1-2-9دیواره صعود و مسیرها باید نیازمندیهای ذكرشده در بند  -8-2را تأمین كرده و شرایط زیر را نیز برآورده كنند:
أ)
ب)

سازه صعود باید حداقل شامل دو جفت از مسیرهای موازی (حداقل  4مسیر) باشهد بههطهوریكهه طهرح ههر مسهیر (شهامل موقعیهت
قرارگیری تجهیزات زمانسنج) طرحبندی و ابعاد مسیر  05متر را تأمین كند.
سازه صعود مسیر سمت چپ از هر جفت مسیر باید دارای دو كارگاه قرقره باشد ،بنابراین امکهان اسهتفاده از دو طنهاب مهوازی بهرای
مسابقهدهندگان اور و سوم از هر تیم موجود خواهد بود.

 -1-1زمانگیری
 -1-3-9زمان صعود برای هر تیم عبارت است از فاصله زمانی بین عالمت شروع و اتمام تالش سومین مسابقهدهنده .زمان معتبر فقط زمانی ثبهت
میشود كه تمام مسابقهدهندگان تیم مطابق قوانین تالششان را تمام كرده باشند.
 -2-3-9زمان صعود باید با استفاده از سیستم زمانسنج خودكار مورد تأیید  IFSCتعیین شود.
 -3-3-9نشانگر شروع در هر مسیر باید یک عالمت قابلتشخیص (با استفاده از نور سبز) نمایش خواهد داد تا نشان دههد مسهابقهدهنهده در حهار
صعود تالشش را كامل كرده است.

 -4-1روند مسابقه
تمرین
 -1-4-9در صورت امکان ،پیش از مرحله مقدماتی باید زمان تمرین در نظر گرفته شود .رئیس هیئت داوری باید زمانبندی و مدت هر تمرین را در
جلسه فنی اعالم كند (و در صورت لزوم دالیل اینکه زمان تمرین مقدور نیست را ذكر نماید).
مقدماتی ( 4مسیر)
 -2-4-9مرحله مقدماتی معموالً بر روی دو جفت مسیر برگزاری میشود و تیمها بهصورت جفتی تالش میكنند .بهعنوانمثار هر تیم بر روی یک
جفت .صرفنظر از صعودهای مجددی كه به دنبار خطای شروع یا حادثه فنی انجام میشود ،هر تیم باید فقط یهک تهالش بهرای ثبهت
ركورد معتبر انجام دهد.
نکته :اگر تعداد تیمهای موجود در مسابقه عدد فرد باشد ،آنگاه تیم آخر باید بهتنهایی صعود كند.
 -3-4-9ترتیب شروع هر تیم با قرعهكشی تعیین میشود.
 -4-4-9اگر سهمیه مرحله نهایی به دلیل نتیجه مساوی تیمها افزایش یابد ،تیمهای مربوطه باید یک صعود بیشتر بر روی جفت سمت چپ انجهام
دهند تا تساوی برطرف شود .زمان ثبتشده در این تالش فقط برای تعیین تیمهای راهیافته به مرحله نهایی استفاده خواهد شد.
نکته :ممکن است برای رفع تساویهای تکراری چندین تالش انجام شود.
نهایی
 -5-4-9مرحله نهایی باید بهصورت یک مجموعه از دورهای حذفی همانگونه كه در بندهای  -6-۷-2تا  -01-۷-2تشریح شده ،برگزار شود( .در
این بندها واژه مسابقهدهنده را با تیم جایگزین كنید).
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 -5-1روند صعود
آغاز
 -1-5-9در هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر ،هر مسابقهدهنده از تیم باید در فاصله كمتر از دو متری روبروی دیواره حالت همگذری بگیرد .مسابقه-
دهندگانی كه قرار است بهعنوان نفرات اور و سوم تیم صعود كنند باید بر روی مسیر سمت چپ تالش كنند و مسابقهدهندهای كه قهرار
است بهعنوان نفر دوم صعود كند باید بر وی مسیر سمت راست تالش نماید .حمایتچیان باید طناب را همانگونهه كهه در بنهد -5-3-2
تعریفشده است به  Harnessمسابقهدهندگان متصل كنند.
 -2-5-9فرایند آغاز برای مسابقهدهندگانی كه قرار است بهعنوان نفرات اور تیم صعود كنند ،باید مطابق بندهای  -0-۱-2و  -3-۱-2تا -۷-۱-2
باشد.
 -3-5-9فرایند آغاز برای مسابقهدهندگانی كه قرار است بهعنوان نفرات دوم و سوم تیم صعود كنند باید بهصورت زیر باشد:
أ)
ب)

هر مسابقهدهنده باید بالفاصله پسازآنکه مسابقهدهنده قبلیاش تالشش را آغاز كرد ،در حالت آغاز قرار گیرد.
باید زمانی آغاز كند كه نشانگر شروع نشان دهد كه مسابقهدهنده قبلی تالشش را كامل كرده است.
خطای شروع

 -4-5-9بندهای  -5-5-۱تا  -2-5-۱باید جایگزین بندهای  -2-۱-2تا  -00-۱-2كه قابلاعمار نیستند بشوند.
 -5-5-9تیم بر اساس قوانین مرتکب خطای شروع شده است اگر به عقیده آغازگر (یا فراخواننده منصوبشده):
أ)

نخستین مسابقهدهنده تیم پای خود را از صفحه شروع در هر زمانی پس از اعالم آمادهاید توسط آغازگر و قبل از عالمت شروع جهدا
كند؛
0

ب)

نخستین مسابقهدهنده تیم به عالمت شروع پیش از

ج)

مسابقهدهندگان دوم و سوم از تیم پیش از آنکه مسابقهدهنده قبلی تالشش را كامل كرده باشد از زمین جدا شوند.

01

ثانیه عکسالعمل نشان دهد؛ یا

نکته :زمانی كه از زمانسنج مکانیکی – الکترونیکی استفاده میشود .درمجموع عملکرد این دسهتگاه بههعنهوان مهدرد بایهد پذیرفتهه شهود.
بهعنوانمثار در غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد ،نتایج اعالمشده توسط سیستم زمانسنج خودكهار بایهد بههعنهوان
معیار تعیین وقوع خطای شروع در نظر گرفته شود.
 -6-5-9در حالت وقوع هرگونه خطای شروع توسط مسابقهدهنده نخست از هر تیم ،آغازگر باید هردو/تمام تیمها را متوقف كند و/یا باید از ایستادن
مسابقهدهندگان دوم و سوم از هرتیم جلوگیری كند.
 -7-5-9در حالتی كه مسابقهدهنده اور تیم یک خطای شروع در یک دور از مسابقه انجام دهد ،زمان غیر معتبر تیم ،در دوری كه خطای شروع رخ
داده است باید ثبت شود.
نکته :در حالتی كه مسابقهدهنده اور تیم خطای شروع را مرتکب شد ،تیمی كهه خطهای شهروع نداشهته اسهت بایهد تالششهان را در دور
مربوطه تکمیل كنند.
 -8-5-9جایی كه مسابقهدهندگان دوم/سوم تیم خطای شروع مرتکب شوند:
أ)
ب)

آغازگر (یا فراخواننده منصوبشده) از آغاز مسابقهدهندگان باقیمانده از تیمی كه خطای شروع مرتکب شده جلوگیری میكند؛ و
تیمی كه خطای شروع مرتکب نشده است باید بدون وقفه ادامه دهد و میتواند زمان معتبر ثبت كند.

و برای تیمی كه خطای شروع مرتکب شده برای رقابتی كه خطای شروع رخ داده باید زمان نامعتبر ثبت شود.
نکته :اگر در حالت ب) تیمی كه تالش را ادامه میدهد بعداً مرتکب خطای شروع شود ،آنگاه این تیم نیز باید متوقف شود ،امها اگهر ایهن تهیم
موفق به ثبت زمان معتبر نشود آنگاه تکرار صعود نباید انجام شود.
اتمام تالش
 -9-5-9بندهای  -01-5-۱تا  -08-5-۱باید جایگزین بندهای  -08-۱-2تا  -04-۱-2كه قابل اعمار نیستند ،بشوند.
 -11-5-9هر مسابقهدهنده تیم باید با دست خود به صفحه/سوییچ زمانسنج ضربه بزند ،و
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در حالت مسابقهدهندگان اور و دوم ،سیگنار شروع را برای مسابقهدهندگان بعدی فعار كند.
در حالت مسابقهدهنده سوم ،زمانسنج را متوقف كند.

نکته :زمانی كه از زمانسنج مکانیکی-الکترونیکی استفاده میشود ،اعداد دستگاه بهطورمعمور بهعنوان نتیجه پذیرفته میشود .بهعنوانمثهار
در غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد ،نتایج اعالمشده توسط سیستم زمانسنج خودكار باید بهعنوان معیار تعیین اینکه
مسابقهدهنده موفق به ضربه زدن به صفحه/سوییچ شده است یا خیر در نظر گرفته شود.
 -11-5-9اگر همچنین:
أ)
ب)

مسابقهدهندگان اور و دوم موفق به فعار كردن سیگنار شروع برای مسابقهدهندگان بعدی نشوند؛ یا
سومین مسابقهدهنده زمانسنج را متوقف نکند،

آنگاه تالش تیم باید ناموفق محسوب شده و زمان نامعتبر باید ثبت شود .هیچ صعود مجددی مجهاز نیسهت مگهر آنکهه معلهوم شهود سیسهتم
زمانسنج الکتریکی – مکانیکی معیوب بوده است.
نکته :یک خطای انفرادی در توقف زمانسنج نباید بهعنوان معیار معیوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود.
نکته :اگر مسابقهدهندگان متوالی در یک مسیر ،موفق به متوقف كردن زمانسنج نشوند ،یا خطای سیستمی رخ دهد ،رئیس هیئت داوری می-
تواند درخواست آزمایش سیستم را بدهد .اگر این آزمایش نشان داد كه سیستم معیوب است ،آنگاه رئیس هیئت داوری باید تصمیم بگیهرد كهه
مسابقهدهندگان متأثر شده مجاز به صعود مجدد هستند یا خیر .اگر آزمایش دستگاه نشان داد كه مشکلی نیست ،آنگاه نتایج اولیه به قوت خود
باقی خواهد بود .آزمایش سیستم میتواند درخواست از سرطراح برای صعود مسیر و ضربه زدن به صفحه/سوییچ باشد.
نکته :رئیس هیئت داوری میتواند از فیلمهای ضبطشده برای تعیین اینکه دستگاه نیاز به آزمایش دارد استفاده نماید ،اما فیلم ضبطشدهای كه
نشان دهد مسابقهدهنده به صفحه/سوییچ ضربه زده است (اما زمانسنج متوقف نشده است) نمیتواند بهعنوان مدرد قاطع مبنهی بهر معیهوب
بودن دستگاه در نظر گرفته شود.
 -12-5-9اگر هر مسابقهدهنده از تیم موارد زیر را مرتکب شود ،تالش تیم ناموفق محسوب شده و زمان نامعتبر ثبت میشود:
أ)
ب)

ج)
د)
ه)

سقوط؛
استفاده از هر قسمت از دیواره ،گیرهها و یا سطوحی كه بهصورت پیوسته و واضح با نوارچسب مشکی (یا اگر رنگ دیگری نیهاز باشهد
كه استفاده شود ،توسط رئیس هیئت داوری در توضیح فنی برای مسابقهدهندگان تعیینشده باشد) عالمهتگهذاری شهده ،در هنگهام
صعود؛
استفاده از لبههای كناری یا باالیی دیواره برای صعود؛
تماس هر قسمت از بدن با زمین پس از آغاز صعود؛ یا
استفاده از هر عامل خارجی برای كمک به صعود.

 -1-1ردهبندی پس از هر مرحله
مقدماتی
 -1-6-9تیمها باید بر اساس سریعترین زمان معتبر ثبتشده در تالش مرحله مقدماتیشان ردهبندی شوند .اگر تیمی موفق بهه ثبهت زمهان معتبهر
نشود ،باید در جایگاه آخر ردهبندی شود.
نهایی
ردهبندی هر تیم از اصور ذكرشده در بندهای  -8-01-2تا ( -4-01-2در هر بخش واژه تیم جایگزین واژه مسابقهدهنده شود) پیروی خواهد كرد.
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 -۲۰رکوردهای جهانی سرعت
 -1-12کلیات
 -1-1-11بندهای فصل هشتم (سرعت) باید اعمار شوند مگر آنکه در این فصل مواردی اصالحشده باشند.
 IFSC -2-1-11ركوردهای جهانی زیر را برای سرعت برای هر دودسته مردان و زنان به رسمیت میشناسد:
بزرگساالن

بله

جوانان

خیر

نوجوانان A

خیر

نوجوانان B

خیر

 -3-1-11ركورد جهانی سرعت فقط زمانی در نظر گرفته میشود كه:
أ) در سازه صعودی باشد كه نامش در فهرست وبسایت  IFSCآمده باشد و توسط  IFSCگواهی تأیید نیازمندیههای ركهورد جههانی را
كسب كرده باشد؛
مسابقه در تقویم رسمی رویدادهای  IFSCذكرشده باشد؛ و
ب)
رئیس هیئت داوری توسط  IFSCمنصوبشده باشد .رئیس هیئت داوری باید هر ركورد تازه جهانی را به  IFSCگزارش كند.
ج)
نکته :فهرست دیوارههای صعود و زمانسنجهای خودكار كه توسط  IFSCتأییدشدهاند ،باید در تارنمای  IFSCذكر شود.

 -2-12سازه صعود
 -1-2-11بالاستفاده
 -2-2-11پیش از آغاز مسابقه ،سطح دیواره و گیرهها باید به تأیید نماینده فنی  IFSCبرسد تا از مطابقت ویژگیهای طرح بها شهرایط ذكرشهده در
متن قوانین پروانه سرعت اطمینان حاصل شود .در هر حالت میزبان مسابقات باید یک كپی از گزارش تأییدیه  IFSCرا بهه رئهیس هیئهت
داوری بهعنوان مدرد ارائه دهد.

 -1-12حمایت خودکار
 -1-3-11بالاستفاده
 -2-3-11در صورت استفاده از حمایت كالسیک نباید ركوردی در نظر گرفته شود .بهعبارتدیگر بنهدهای-5-3-2،-3-3-2 ،-3-8-2و -2-3-2
اعمار نمیگردند.
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 -۲۲مجموعه مسابقات جام جهانی
 -1-11مقدمه
 -1-1-11طبق اساسنامه  ،IFSCمجموعه مسابقات بین المللی جام جهانی ،باید هر ساله برای هر گرایش سازماندهی و اجرا شود .به عنهوان مثهار
جام جهانی -Boulderجام جهانی  Leadو جام جهانی سرعت
 IFSC -2-1-11میتواند تا حداكثر هشت ( )2مسابقه جام جهانی را در طی مدت یک سار ،به ازای هر گرایش به تصویب برساند.
 -3-1-11هر مسابقه جام جهانی باید شامل هر دو دسته مردان و زنان بوده و حداقل شامل یک گرایش باشد.
 -4-1-11مسابقات جام جهانی معموالً باید در تعطیالت پایان هفته 0برگزار شود .حداكثر مدت زمان برگزاری یک مسابقه جام جهانی درصورتی كهه
فقط شامل یک گرایش باشد ،دو ( )8روز ،اگر شامل دو گرایش باشد ،سه ( )3روز و در صورت برگزاری ههر سهه گهرایش ،چههار ( )4روز
است.

 -2-11شایستگی
 -1-2-11فقط مسابقهدهندگانی كه حداقل  06سار سن در سار برگزاری مسابقه دارند و دارای پروانه معتبر بینالمللی باشهند ،بایهد واجهد شهرایط
مسابقه دادن در جام جهانی باشند.

 -1-11قالب
 -1-3-11قالب هر رویداد مسابقه جام جهانی باید مطابق فصلهای مربوطه از بخش دوم این قوانین تنظیم شود.
 -2-3-11برای هر رویداد در مسابقه جام جهانی:
أ)
ب)
ج)

مرحله مقدماتی برای هردو دسته باید معموالً در یک روز برگزار شود.
مراحل نیمهنهایی و نهایی برای هردو دسته باید معموالً در روز پس از مرحله مقدماتی برگزار شود.
مرحلهی نهایی گرایشهای  Leadو  Boulderباید به صورت جداگانه برگزار گردد.

 -4-11ثبتنام مسابقهدهندگان
 -1-4-11فدراسیونهای عضو در مهلت قانونی می توانند تمامی اعضای رسمی تیم خود را كه مجاز به ورود به محدوده مسابقه هستند را ثبهتنهام
كنند .این مسئولین كه باید از طریق وبسایت  IFSCثبتنام شوند ،باید دارای پروانه بینالمللی معتبهر بهوده و یکهی از سهمتههای زیهر
برایشان مشخص شود:
أ)
ب)
ج)

یک ( )0مدیر تیم
دو ( )8مربی تیم به ازای هر گرایش
دو ( )8كاركنان پزشکی یا پیراپزشکی تأییدشده

 -2-4-11با توجه بند  -0-8-00فدراسیونهای عضو میتوانند در برگههای ثبتنام رسمی  IFSCتیم ملی خود را (در صورت قابهل اعمهار بهودن)
ثبتنام كنند:
أ)
أ)
ب)

هر قهرمان حار حاضر بزرگساالن/جوانان جهانی/قارهای (كه باید در گرایشی كه قهرمان شدهاند ثبتنام شوند) و همچنین قهرمهان
تركیبیای جهانی/قارهای؛
هر مسابقهدهندهای كه در مهلت زمانی ثبتنام مسابقه ،در ردهبندی جهانی مربوطه در رتبه  01یا كمتر قرار داشته باشد؛ و
اضافه بر بندهای ا) و ب) ،برای هر دسته و گرایش مسابقه:
.I

اگر فدراسیون عضو ،كشور میزبان نباشد ،تا شش ( )6مسابقهدهنده بیشتر؛
یا

.II

اگر فدراسیون عضو ،كشور میزبان باشد ،تا هجده ( )02مسابقهدهنده بیشتر.

 0ه منظور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یکشنبه است .ویراستار
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 -3-4-11حضور تمام اشخاص ثبتنامشده متعاقب بندهای  -0-4-00و  -8-4-00باید تأیید شود:
با حضور حداقل یک مسئور رسمی تیم یا مسابقهدهنده در محدوده مسابقه یا
با ارسار پیامک به ناظر  IFSCو/یا رئیس هیئت داوری درجایی كه:
ناظر  IFSCدر وبسایت  IFSCاعالم كرده است كه پذیرش به وسیلهی  SMSمورد قبور واقع خواهد شد؛

أ)
ب)
ج)
یا
شرایط خاص مانند اعتصاب ،تاخیر به واسطه ترافیک و  ...كه از مانع حضور فرد میگردد.
د)
در هر حالت در زمان تعیینشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط میزبان تهیه شده است (یا در صورت اینکه چنهین زمهانی تأییهد نشهده
باشد ،حداكثر تا  31دقیقه مانده به شروع جلسه فنی)؛
 -4-4-11مسابقهدهندگان ثبتنامشدهای كه حضورشان را مطابق بند  -3-4-00اعالم نکرده باشند ،از فرم آغاز رسمی حذف خواهند شد.
 -5-4-11مهلت زمانی برای ثبتنام تیم در هر مسابقه جام جهانی باید پنج ( )5روز پیش از نخستین روز مسابقه باشد .پسازایهن مهلهت زمهانی ،و
همواره با رعایت بند  ،-3-4-00فدراسیونهای عضو میتوانند تحت شرایط خاص از برخی اعضای تیم صرفنظر كهرده و بجهای آنهها
اعضایی تیم جدید را جایگزین كنند .اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد ثبتنامشده شود.

 -5-11جلسه فنی
 -1-5-11جلسه فنی معموالً پیش از آغاز مسابقه باید برگزار شود .هدف از جلسه فنی عبارت است از:
تعیین جدور زمانی مسابقه (و هر تغییری كه نسبت به اطالعات ذكرشده و وبسایت  IFSCانجام گرفته است).
صدور فهرستهای رسمی شروع مرحله مقدماتی
تعیین هر اطالعات ویژهای كه مربوط به اعمار قوانین در مسابقه است.
در میان گذاشتن هرگونه اطالعات منطقی كه در وبسایت  IFSCموجود نیست.

 -1-11انتشار فهرستهای شروع و نتایج
انتشار فهرستهای شروع
-1-6-11

فهرست مسابقهدهندگانی كه وارد هر رویداد جام جهانی شدهاند باید حداقل چهار ( )4روز پیش از برگهزاری مسهابقه در وبسهایت IFSC

منتشر شود.
 -2-6-11ترتیب شروع مسابقهدهندگان در هر رویداد جامجهانی باید مطابق فصلهای مربوطه در بخش دوم از این قوانین محاسبه شود.
 -3-6-11فهرستهای رسمی شروع باید بهصورت زیر آماده شوند:
أ)
ب)

برای مرحله مقدماتی ،در جلسه فنی پیش از رویداد مربوطه و با رعایت مهلت زمانی تأیید ثبتنام كه در بند  -3-4-00فو ذكرشهده
است.
برای هر مرحله دیگر به دنبار انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از جمعبندی هرگونه روند اعتراض

و در هر حالت در وبسایت  ،IFSCتابلوی رسمی اعالنات مسابقه و در منطقه قرنطینه/گرمكهردن منتشهر شهود و یهک كپهی از آن در اختیهار
اعضای هیئت داوری مسابقه ،سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و نمایندگان رسانهها قرار گیرد.
 -4-6-11فهرستهای شروع باید شامل اطالعات زیر باشند:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)

دسته و مرحله مربوطه
ترتیب شروع
نام و كد  IOCكشور هر مسابقهدهنده
ردهبندی جهانی هر مسابقهدهنده ،در صورت وجود
زمان باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه ،در صورت وجود (در صورت نبود قرنطینه زمان اتمام ثبتنام مرحله)
زمان مشاهده یا نمایش مسیر و زمان آغاز مرحله ،در صورت وجود
هرگونه اطالعات دیگری كه به تصویب رئیس هیئت داوری یا  IFSCرسیده باشد.

 -5-6-11اگر مسابقهدهندهای موفق نشود كه:
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پیش از زمان بستهشدن منتشرشده در مرحله/منطقه قرنطینه ثبتنام كند؛ یا
هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود،

آنگاه باید مسابقهدهنده از فهرست شروع رسمی آن مرحله از مسابقه حذف شود .ترتیب مسابقهدهندگان باقیمانده و تخصیص آنها به گهروه-
های شروع (در صورت وجود) باید بدون تغییر بماند.
انتشار نتایج
 -6-6-11نتایج و ردهبندی برای مسابقهدهندگان هر رویداد جام جهانی باید بر اساس بند  -۷-00محاسبه شود.
 -7-6-11در پایان هر مرحله از مسابقه ،فهرست نتایج موقت و ردهبندی هر مسابقهدهنده باید آماده شود .فهرسهت نتهایج موقهت بایهد بههصهورت
اطالعات موقت كه در انتظار نهایی شدن فهرست نتایج رسمی است ،منتشر شود ،و سرپرستان تیمها و/یا مسابقهدهندگان میتوانند تذكر
غیررسمی ارائه دهند .توصیه میشود كه نتایج موقت در حین تمام مراحل مسابقه بر روی پرده نمایش داده شود.
 -8-6-11پسازآنکه فهرست نتایج موقت بررسی ،و در صورت نیاز اصالح شد ،و با امضای داور  IFSCرسمیت یافت ،فهرسهت نتهایج رسهمی بایهد
منتشر شود.
 -9-6-11در پایان مسابقه ،فهرست رسمی یکی شده نتایج كه نشاندهنده ردهبندی نهایی تمام مسابقهدهندگان ،همهراه بها نتهایج آنهها در تمهام
مراحل مسابقه است ،باید آماده شده ،توسط داور  IFSCو رئیس هیئت داوری امضا شده و منتشر شود.
 -11-6-11تمامی فهرستهای نتایج رسمی باید در قالب تصریحشده توسط  IFSCآمادهشده ،در تابلوی اعالنات رسمی مسابقه منتشرشهده و یهک
نسخه كپی از آن در اختیار اعضای هیئت داوری ،سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و نمایندگان رسانهها قرار گیرد.

 -1-11ردهبندی جام جهانی
ردهبندیهای رویداد
 -1-7-11ردهبندی انفرادی مسابقهدهندگانی كه در هر رویداد انفرادی در مسابقات جام جهانی شركت كردهاند باید مطابق فصهلههای مربوطهه در
بخش دوم این قوانین محاسبه شود.
ردهبندی جام جهانی
 -2-7-11در پایان هر مسابقه جام جهانی به سی ( )31مسابقهدهنده برتر هر دسته و گرایش باید بهصورت زیر امتیاز ردهبندی داده شود تا ردهبندی
جام جهانی هر مسابقهدهنده محاسبه شود.
رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

اور

011

ششم

4۷

یازدهم

30

شانزدهم

81

بیست و یکم

01

بیست و ششم

5

دوم

21

هفتم

43

دوازدهم

82

هفدهم

02

بیست و دوم

۱

بیست و هفتم

4

سوم

65

هشتم

41

سیزدهم

86

هجدهم

06

بیست و سوم

2

بیست و هشتم

3

چهارم

55

نهم

3۷

چهاردهم

84

نوزدهم

04

بیست و چهارم

۷

بیست و نهم

8

پنجم

50

دهم

34

پانزدهم

88

بیستم

08

بیست و پنجم

6

سیام

0

جدور  -0امتیاز  31نفر برتر مسابقات
نکته :امتیازی كه مسابقهدهندگان با رتبه یکسان ،كسب میكنند ،از راه میانگینگیری برای امتیازهای مساوی محاسبه میشود .مقادیر باید به
عدد صحیح گرد شوند.
[مثار مترجم ه اگر سه نفر بهطور مشترد اور شوند امتیاز هر یک برابر خواهد بود با.])011+21+65( ÷ 3 = 20/66۷~28 :
 -3-7-11امتیازات داده شده پس از هر مسابقه جام جهانی ،باید با توجه به بندهای  -4-۷-00و  -5-۷-00با یکدیگر جمع و مسابقهدهنهدگان بهه
ترتیب نزولی مجموع امتیازات جمع شدهشان رده بندی شوند .رده بندی جام جهانی هر سه گرایش باید پهس از ههر مسهابقه جهام جههانی
منتشر شود.
 -4-7-11حداكثر امتیازی كه یک مسابقهدهنده برای ردهبندی جام جهانی میتواند كسب كند ،بهصورت زیر محاسبه میشود:
أ)

درصورتیكه پنج ( )5مسابقه یا كمتر از آن برگزار شده باشد ،نتایج تمامی مسابقات باید محاسبه شود.
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هنگامی كه بیشتر از شش ( )6مسابقه برگزار شده باشد ،نتایج تمام مسابقات با حذف یک ( )0مسابقه ،باید منظور شود .اگر مسهابقه-
دهنده ای در تعداد مسابقات بیشتری از تعداد مسابقات محسوب شده شركت كرده باشد ،بدترین نتیجه مسابقهدهنده باید از محاسهبات
ردهبندی جام جهانی حذف شود.

ب)

 -5-7-11اگر پس از پایان آخرین مسابقه جام جهانی ،دو رقیب در كسب مقام اور با هم مساوی شدند ،بهمنظور برطرف نمودن این تساوی ،رتبهه
انفرادی این مسابقهدهندگان در مسابقاتی كه مستقیماً با یکدیگر به رقابت پرداختهاند ،مقایسه و مسابقهدهنده برتر باید تعیین شهود .بهرای
مثار :تعداد رتبههای بهتر در مسابقاتی كه با یکدیگر به رقابت پرداختهاند .درصورتیكه پس از انجام این كار نتیجه مساوی همچنان باقی
مانده باشد ،بیشترین تعداد از بهترین رتبهها ،كه از تعداد رتبههای اور آغازشده ،سپس تعداد رتبههای دوم و به همین صورت ،باید جایگاه
نخست را مشخص كند.
ردهبندی تیمی
 -6-7-11در پایان هر مسابقه جام جهانی ،ردهبندی تیم ملی باید برای هر گرایش مسابقه با اضافه كردن امتیازات ردهبندی سه ( )3مسابقهدهنهده-
ای كه باالترین رتبه انفرادی را در هر دسته از آن گرایش كسب كردهاند ،محاسبهشده و تیمها باید به ترتیب نزولی امتیازشهان ردهبنهدی
شوند( .مثار مترجم اگر  5مرد و  6زن از كشور اتریش در جام جهانی  Leadشركت كرده باشند ،امتیاز تیم ملی اتریش در گرایش Lead
بدینصورت محاسبه میشود كه ابتدا سه مسابقهدهنده برتر زن و سه مسابقهدهنده برتر مرد را مشخص كرده و سپس امتیاز این شش نفر
را مطابق بند  -8-۷-00تعیین كرده و باهم جمع میكنیم).
 -7-7-11ردهبندی تیمی مجموع برای مسابقات جامجهانی باید با اضافه كردن مجموع امتیازات هر تهیم ملهی مطهابق بنهد  -6-۷-00بهرای ههر
مسابقه از مجموعه محاسبهشده و تیمها باید به ترتیب نزولی امتیازشان مرتب شوند .حداكثر تعداد مسابقاتی كه در این محاسبات اسهتفاده
میشود باید برابر تعداد محاسبات محسوب شده مطابق بند  -4-۷-00باشد.
ردهبندی تركیبی
 -8-7-11تنها به مسابقهدهندگانی كه حداقل در ( 8دو) جامجهانی در هر رشهته (یعنهی  Lead 8 ،Bouldering 8و  8سهرعت) در فصهل جهاری
شركت كرده باشند ،رتبهی  Overallجامهایجهانی داده میشود .اگر یک مسابقهدهنده در بیش از  8مسابقه یک گرایش شهركت كهرده
باشد ،آنگاه بهترین نتایج كسب شده در آن مسابقات باید لحاظ گردد.
 -9-7-11رتبهی  Overallجامجهانی به صورت زیر محاسبه میگردد:
أ)

در هر مسابقه به هر مسابقهدهندهای كه شرایط الزم را دارد باید «امتیاز رتبه» تعلق گیرد ،كه برابر است با ترتیب صعودی رتبههی
نسبی كه بر حسب رتبه محاسبه می شود( .یعنی مقدار كمتر بهتر است) تنها ورزشکارانی كه با توجه بهه بنهد  -2-۷-00صهالحیت
الزم را كسب كردهاند.

ب)

امتیاز رتبهی كل باید برای هر ورزشکار با ضرب امتیاز رتبهی او برای مسابقاتی كه شرایط مورد نظر را احهراز كهردهانهد محسهابه
گردد.

ج)

هر مسابقهدهنده باید به صورت صعودی امتیاز رتبهی كل او رتبهبندی شود( .یعنی مقدار كمتر بهتر است)

 -2-11مدالها و جوایز
 -1-8-11در پایان هر مسابقه جامجهانی:
أ)

باید به مسابقه دهندگان رتبه اور و دوم و سوم از هر دسته و برای هر گرایشی كه در مسابقه برگزار شده است ،به ترتیب مهدارههای
طال ،نقره و برنز اهدا شود.

نکته :در صورت وقوع جایگاههای مساوی باید چندین مدار اهدا شود.
ب)
ج)

باید به نفر اور از هر دسته و برای هر گرایشی كه در مسابقه برگزار شده است ،جایزه مسابقه اهدا شود.
باید به شش مسابقهدهنده برتر از هر دسته و برای هر گرایشی كه در مسابقه برگزار شده است ،جوایز نقدی اهدا شود.

نکته :در صورت وجود رتبههای مساوی ،مسابقهدهندگان مساوی باید میانگین جایزه نقدی رتبههای مساوی را كسب كنند .بهعنوانمثار اگهر
دو مسابقهدهنده بهطور مشترد اور شوند ،هر مسابقهدهنده باید نصف مبلغ جایزه نفر اور بهاضافه نفر دوم را كه میزبان تدارد دیده است ،را
دریافت كند.
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 -2-8-11حداقل میزان جوایز هر فصل را هیئت مدیره  IFSCتعیین می كند .اگر این جوایز از مقدار حهداقل فراتهر رفهت ،آنگهاه فهرسهت جهوایز را
هیئتمدیره  IFSCبا توافق كمیته برگزاری مسابقه مشخص میكنند.
 -3-8-11در پایان رویداد هر مجموعه جام جهانی:
أ)
ب)
ج)

باید به برنده كلی مجموعه جام جهانی در هر گرایش جایزه اهدا شود( .بهعنوانمثار مسابقهدهنده رتبه اور در ردهبندی جامجهانی)
به مسابقهدهندگان رتبه دوم و سوم در ردهبندی جام جهانی باید لوح اهدا شود.
به تیمی كه بیشترین امتیاز ردهبندی تیمی جام جهانی را درمجموع مسابقات جام جهانی كسب كرده است ،باید جایزه اهدا شود.

 -4-8-11در پایان آخرین رویداد جام جهانی در سار تقویمی ،مسابقهدهندگانی كه رتبههای اور و دوم و سوم را در ردهبندی تركیبی كسب كهرده-
اند ،باید معرفی شوند.

 -1-11مراسمها
 -1-9-11بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری مجاز كرده باشد ،حداقل یکی از اعضای هر تیم باید در افتتاحیه شهركت نمایهد .تخطهی از ایهن
قانون باید فدراسیون عضو را مشمور جریمه مادی مناسب كند.
 IFSCحداقل مقدار جریمهی مادی مناسب را برای هر فصل تعیین خواهد كرد.
مسابقه و بالفاصله پس از پایان جمعبندی مرحلهی نهایی باید سازماندهی شود ،باید با تشهریفات IOC

 -2-9-11مراسم اهدای جوایز كه در پایان
این مراسمها مطابقت داشته باشد .پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای مسابقات جام جهانی اجباری است.

 -3-9-11بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری مجاز كرده باشد ،سه ( )3فینالیست برتر هر گرایش باید در مراسم اههدای جهوایز شهركت كننهد.
تخطی از این قانون باید مسابقهدهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) كند.

 -12-11آزمایشهای ضدتوانافزایی
 -1-11-11فدراسیون عضو/میزبان باید آزمایشها ضدتوانافزایی را مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینالمللی آن كشور ،كد جهانی ضدتوان-
افزایی و سیاست ضدتوانافزایی  IFSCو روند و قوانین انضباطی ،تدارد ببیند.
 -2-11-11آزمایشها ضدتوانافزایی حداقل باید از افراد زیر گرفته شود:
أ)
ب)

نفر اور هر دسته از هر رویداد انفرادی یا بر حسب دستور ناظر فنی هر ورزشکار راه یافته به فینار در هر گرایشی در هر مسابقهای
هر مسابقهدهندهای كه ركورد جدید جهانی در سرعت كسب كند.
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 -۲۱مسابقات قهرمانی جها
 -1-12مقدمه
 -1-1-12طبق اساسنامه  ،IFSCمسابقات قهرمانی جهان باید هر دو سار یکبار و آنهم در سارهای زوج ،سازماندهی و اجرا شود .بهعنوانمثار
 8102،8106و 8181
 -2-1-12هر یک از مسابقات قهرمانی جهان كه به تصویب  IFSCرسیده باشد ،باید شامل دسته مردان و زنان بوده و شامل رویهدادهای ههر سهه
گرایش باشد .بهغیراز حالتی كه  IFSCقالب جایگزین تعریف كرده باشد ،قالب مسابقات باید همانگونهای باشد كه در فصلهای مربوطهه
از بخش دوم این قوانین تعریفشدهاند.
 -3-1-12مسابقات قهرمانی جهان ،به طورمعمور باید در تعطیالت پایان هفته 0برگزار شود .حداكثر مدت زمان برای برگزاری یک مسابقه قهرمهانی
جهان باید پنج ( )5روز باشد.

 -2-12شایستگی
 -1-2-12فقط مسابقهدهندگانی كه حداقل  06سار سن در سار برگزاری مسابقه دارند و دارای پروانه معتبر بینالمللی باشهند ،بایهد واجهد شهرایط
مسابقه دادن در مسابقه قهرمانی جهان هستند.

 -1-12قالب
 -1-3-12بهغیراز حالتی كه  IFSCقالب جایگزین تعریف كرده باشد ،قالب مسابقات باید همانگونهای باشد كه در فصلهای مربوطه از بخش دوم
این قوانین تعریفشدهاند .مرحلهی نهایی گرایشهای  Leadو  Boulderباید به صورت جداگانه برگزار گردد.

 -4-12ثبتنام مسابقهدهندگان
 -1-4-12فدراسیونهای عضو در مهلت قانونی می توانند تمامی اعضای رسمی تیم خود را كه مجاز به ورود به محدوده مسابقه هستند را ثبهتنهام
كنند .این مسئولین كه باید از طریق وبسایت  IFSCثبتنام شوند ،باید دارای پروانه بینالمللی معتبهر بهوده و یکهی از سهمتههای زیهر
برایشان مشخص شود:
د)
ه)
و)

یک ( )0مدیر تیم
دو ( )8مربی تیم به ازای هر گرایش
دو ( )8كاركنان پزشکی یا پیراپزشکی تأییدشده

 -2-4-12با توجه بند  -0-8-08فدراسیونهای عضو میتوانند در برگههای ثبتنام رسمی  IFSCتیم ملی خود را (در صورت قابهل اعمهار بهودن)
ثبتنام كنند:
ب)
أ)

هر قهرمان حار حاضر بزرگساالن/جوانان جهانی/قارهای (كه باید در گرایشی كه قهرمان شدهاند ثبتنام شوند) و همچنین قهرمهان
تركیبیای جهانی/قارهای؛
اضافه بر بند الف) پنج ( )5مسابقهدهنده بیشتر برای هر دسته و گرایش

 -3-4-12حضور تمام اشخاص ثبتنامشده متعاقب بندهای  -0-4-00و  -8-4-00باید تأیید شود:
أ) با حضور حداقل یک مسئور رسمی تیم (یا مسابقهدهنده درصورتیكه هیچ مسئور تیمی ثبتنام نکرده باشد) در محدوده مسابقه؛ یا
با ارسار پیامک به ناظر  IFSCو/یا رئیس هیئت داوری درجایی كه:
ب)
ناظر  IFSCدر وبسایت  IFSCاعالم كرده است كه پذیرش به وسیلهی  SMSمورد قبور واقع خواهد شد؛
.I
یا
شرایط خاص مانند اعتصاب ،تاخیر به واسطه ترافیک و  ...كه از مانع حضور فرد میگردد.
.II
در هر حالت در زمان تعیین شده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط میزبان تهیه شده است (یا در صورت اینکه چنهین زمهانی تأییهد نشهده
باشد ،حداكثر تا  31دقیقه مانده به شروع جلسه فنی)؛
 0ه منظور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یکشنبه است .ویراستار
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نکته :بسته به جدور زمانی مسابقه ،پس از آغاز روز نخست مسابقه ،جلسات تکمیلی ثبتنام میتواند گذاشته شود.
 -4-4-12مسابقهدهندگان ثبتنامشدهای كه حضورشان را مطابق بند  -3-4-08اعالم نکرده باشند ،از فرم آغاز رسمی حذف خواهند شد.
 -5-4-12مهلت زمانی برای ثبتنام تیم در هر مسابقه قهرمانی جهان باید ده ( )01روز پیش از نخستین روز مسابقه باشد .پسازاین مهلت زمهانی،
و همواره با رعایت بند  ،-3-4-08فدراسیونهای عضو میتوانند تحت شرایط خاص از برخی اعضای تیم صرفنظر كرده و بجای آنهها
اعضایی تیم جدید را جایگزین كنند .اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد ثبتنامشده شود.

 -5-12جلسه (جلسات) فنی
 -1-5-12جلسه فنی معموالً پیش از آغاز مسابقه باید برگزار شود .هدف از جلسه فنی عبارت است از:
أ)
ب)
ج)
د)

تعیین جدور زمانی مسابقه (و هر تغییری كه نسبت به اطالعات ذكرشده و وبسایت  IFSCانجام گرفته است).
صدور فهرستهای رسمی شروع مرحله مقدماتی
تعیین هر اطالعات ویژهای كه مربوط به اعمار قوانین در مسابقه است.
در میان گذاشتن هرگونه اطالعات منطقی كه در وبسایت  IFSCموجود نیست.

نکته :بسته به جدور زمانی مسابقه ،جلسات فنی جداگانهای میتواند برای هر رویداد گذاشته شود.

 -1-12انتشار فهرستهای شروع و نتایج
انتشار فهرستهای شروع
 -1-6-12فهرست مسابقهدهندگانی كه وارد هر رویداد قهرمانی جهان شدهاند باید حهداقل چههار ( )4روز پهیش از برگهزاری مسهابقه در وبسهایت
 IFSCمنتشر شود.
 -2-6-12ترتیب شروع مسابقهدهندگان در هر رویداد جامجهانی باید مطابق فصلهای مربوطه در بخش دوم از این قوانین محاسبه شود.
 -3-6-12فهرستهای رسمی شروع باید بهصورت زیر آماده شوند:
أ)
ب)

برای مرحله مقدماتی ،در جلسه فنی پیش از رویداد مربوطه و با رعایت مهلت زمانی تأیید ثبتنام كه در بند  -3-4-08فو ذكرشهده
است.
برای هر مرحله دیگر به دنبار انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از جمعبندی هرگونه روند اعتراض

و در هر حالت در وبسایت  ،IFSCتابلوی رسمی اعالنات مسابقه و در منطقه قرنطینه/گرمكهردن منتشهر شهود و یهک كپهی از آن در اختیهار
اعضای هیئت داوری مسابقه ،سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و نمایندگان رسانهها قرار گیرد.
 -4-6-12فهرستهای شروع باید شامل اطالعات زیر باشند:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)

دسته و مرحله مربوطه
ترتیب شروع
نام و كد  IOCكشور هر مسابقهدهنده
ردهبندی جهانی هر مسابقهدهنده ،در صورت وجود
زمان باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه ،در صورت وجود (در صورت نبود قرنطینه زمان اتمام ثبتنام مرحله)
زمان مشاهده یا نمایش مسیر و زمان آغاز مرحله ،در صورت وجود
هرگونه اطالعات دیگری كه به تصویب رئیس هیئت داوری یا  IFSCرسیده باشد.

 -5-6-12اگر مسابقهدهندهای موفق نشود كه:
أ)
ب)

پیش از زمان بستهشدن منتشرشده در مرحله/منطقه قرنطینه ثبتنام كند؛ یا
هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود،

آنگاه باید مسابقهدهنده از فهرست شروع رسمی آن مرحله از مسابقه حذف شود .ترتیب مسابقهدهندگان باقیمانده و تخصیص آنها به گهروه-
های شروع (در صورت وجود) باید بدون تغییر بماند.
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انتشار نتایج
 -6-6-12نتایج و ردهبندی برای مسابقهدهندگان هر رویداد قهرمانی جهان باید بر اساس بند  -۷-08محاسبه شود.
 -7-6-12در پایان هر مرحله از مسابقه ،فهرست نتایج موقت و ردهبندی هر مسابقهدهنده باید آماده شود .فهرسهت نتهایج موقهت بایهد بههصهورت
اطالعات موقت كه در انتظار نهایی شدن فهرست نتایج رسمی است ،منتشر شود ،و سرپرستان تیمها و/یا مسابقهدهندگان میتوانند تذكر
غیررسمی ارائه دهند .توصیه میشود كه نتایج موقت در حین تمام مراحل مسابقه بر روی پرده نمایش داده شود.
 -8-6-12پسازآنکه فهرست نتایج موقت بررسی ،و در صورت نیاز اصالح شد ،و با امضای داور  IFSCرسمیت یافت ،فهرسهت نتهایج رسهمی بایهد
منتشر شود.
 -9-6-12در پایان مسابقه ،فهرست رسمی یکی شده نتایج كه نشاندهنده ردهبندی نهایی تمام مسابقهدهندگان ،همهراه بها نتهایج آنهها در تمهام
مراحل مسابقه است ،باید آمادهشده ،توسط داور  IFSCو رئیس هیئت داوری امضا شده و منتشر شود.
 -11-6-12تمامی فهرستهای نتایج رسمی باید در قالب تصریحشده توسط  IFSCآمادهشده ،در تابلوی اعالنات رسمی مسابقه منتشرشهده و یهک
نسخه كپی از آن در اختیار اعضای هیئت داوری ،سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و نمایندگان رسانهها قرار گیرد.

 -1-12ردهبندی قهرمانی جهان
ردهبندیهای رویداد
 -1-7-12ردهبندی:
أ)
ب)
ج)

هر مسابقهدهندهای كه در رویدادهای  Lead ،Boulderو سرعت شركت كرده است؛ و
هر تیمی كه در رویداد سرعت تیمی شركت كرده است.
باید مطابق فصلهای مربوطه در بخش دوم این قوانین محاسبه شود.

ردهبندی Overall

 -2-7-12هر مسابقهدهندهای كه در هر سه رویداد شركت كرده است باید در ردهبندی  Overallآن رویداد شهركت داده شهود كهه بهه نحهوه زیهر
محاسبه میگردد:
ب) اگر تنها یک مسابقهدهنده در مقایسه با سایر مسابقهدهندگانِ در هر سه رشته ،امتیازی را به دست آورده است ،برابر با آن امتیاز؛ یا
ج) اگر ( 8یا بیشتر) مسابقهدهنده یک امتیاز مشترد را كسب كردهاند ،برابر با میانگین نسبی امتیاز ایشان
برای مثار اگر  4نفر مشتركاً نفر 2ام شدند ،را كسب كردند ،امتیاز  Overallهركدام از ایشان برابر با = ۱/5

)(2+۱+01+00

4

خواهد بود.

 -3-7-12امتیاز رتبهی كل هر مسابقهدهندهی واجد شرایط باید با ضرب امتیاز رتبههای او در هر گرایش محاسبه گردد .هر ورزشکار باید به ترتیب
صعودی امتیاز رتبه كل محاسبه شده برای او رده بندی گردد( .یعنی مقدار كمتر بهتر است) با این شرط كه وقتی مسابقهدهنهدگانی امتیهاز
رتبهی كل مساوی كسب كردند ،رتبه  Overallنسبی افرادی كه مساوی شدهاند باید با توجه به مقایسهه دو بهه دوی گهرایشهها تعیهین
گردد.
مثار :رفع تساوی دو به دو مسابقهدهندگان مساوی
مسابقهدهنده

 Boulder Leadسرعت امتیازها

رتبه

مسابقهدهنده الف

8

۳

08

822

0

مسابقهدهنده ب

۱

2

4

822

8

 -4-7-12نتیجهی  Overallبهصورت زیر انتشار خواهد یافت:
أ) ردهبندی موقت  Overallبه دنبار تکمیل هر رویداد انفرادی و بر اساس نتایج مسابقهدهندگان واردشده در هر سه رویداد انفرادی
ب) ردهبندی رسمی پس از اتمام هر سه رویداد .مسابقهدهندگانی كه وارد شدند اما در هر سه رویداد مجزا شركت نکردند از ردهبندی Overall
رسمی حذف خواهند شد.
ردهبندی تیم ملی
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 -5-7-12به دنبار تمام شدن مرحله انفرادی در هر مسابقه قهرمانی جهان ،بهمنظور ردهبندی تیم ملی به سی مسابقهدهنده نخسهت ههر گهرایش
باید امتیازات ردهبندی زیر داده شود:
رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

اور

011

ششم

4۷

یازدهم

30

شانزدهم

81

بیست و یکم

01

بیست و ششم

5

دوم

21

هفتم

43

دوازدهم

82

هفدهم

02

بیست و دوم

۱

بیست و هفتم

4

سوم

65

هشتم

41

سیزدهم

86

هجدهم

06

بیست و سوم

2

بیست و هشتم

3

چهارم

55

نهم

3۷

چهاردهم

84

نوزدهم

04

بیست و چهارم

۷

بیست و نهم

8

پنجم

50

دهم

34

پانزدهم

88

بیستم

08

بیست و پنجم

6

سیام

0

نکته :امتیازی كه مسابقهدهندگان با رتبه یکسان ،كسب میكنند ،از راه میانگینگیری برای امتیازهای مساوی محاسبه میشود .مقادیر باید به
عدد صحیح گرد شوند.
 -6-7-12در پایان مسابقه قهرمانی جهان ،ردهبندی تیم ملی باید با اضافه كردن امتیازات ردهبندی سه ( )3مسابقهدهنده برتر تیم در دسته و بهرای
هر رویداد انفرادی محاسبهشده و تیمها باید به ترتیب نزولی امتیازشان مرتب شوند.

 -2-12مدالها و جوایز
 -1-8-12در پایان مسابقه قهرمانی جهان:
أ) باید به مسابقهدهندگان رتبه اور و دوم و سوم از هر دسته و برای هر رویداد انفرادی به ترتیب مدارهای طال ،نقره و برنز اهدا شهود.
بهعنوانمثار  Lead ،Boulderingو سرعت.
باید به تیمهایی كه رتبههای اور و دوم و سوم را در هر دسته و برای سرعت تیمی كسب كردهاند ،به ترتیب مدارهای طال و نقره و
ب)
برنز اهدا شود.
باید به مسابقهدهندگان رتبه اور و دوم و سوم ردهبندی  Overallاز هر دسته به ترتیب مدارهای طال و نقره و برنز اهدا شود.
ج)
نکته :در صورت وقوع جایگاههای مساوی باید چندین مدار اهدا شود.
باید به نفر اور از هر دسته و برای هر گرایشی كه در مسابقه برگزار شده است ،جایزه قهرمانی جهان اهدا شود.
د)
باید به نفر اور ردهبندی  Overallقهرمانی جهان از هر دسته جایزه  Overallجهان اهدا شود.
ه)
باید به شش مسابقهدهنده برتر از هر دسته و برای هر رویداد انفرادی ،جوایز نقدی اهدا شود .بهعنوانمثهار  Lead ،Boulderingو
و)
سرعت.
 -2-8-12حداقل میزان جوایز هر فصل را هیئت مدیره  IFSCتعیین می كند .اگر این جوایز از مقدار حهداقل فراتهر رفهت ،آنگهاه فهرسهت جهوایز را
هیئتمدیره  IFSCبا توافق كمیته برگزاری مسابقه مشخص میكنند.

 -1-12مراسمها
 -1-9-12پروتکل (شامل ضرورت حضور) مراسم افتتاحیه باید در فرم اطالعات مسابقه كه توسط برگزاركننده منتشر میگهردد قهرار داشهته باشهد.
بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری مجاز كرده باشد ،تخطی از انجام پروتکل منتشر شده باید تیم را مشمور رونهد انضهباطی مطهابق
فصل ( 4روند انضباطی) كند.
مراسم اهدای جوایز كه در پایان مسابقه و بالفاصله پس از پایان جمعبندی مرحلهی نهایی باید سازماندهی شود ،باید با تشهریفات IOC

-2-9-12
این مراسمها مطابقت داشته باشد .پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای مسابقات قهرمانی جهان اجباری است.

 -3-9-12بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری مجاز كرده باشد ،سه ( )3فینالیست برتر هر گرایش باید در مراسم اههدای جهوایز شهركت كننهد.
تخطی از این قانون باید مسابقهدهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) كند.

 -12-12آزمایشها ضدتوانافزایی
 -1-11-12فدراسیون عضو/میزبان باید آزمایشها ضدتوانافزایی را مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینالمللی آن كشور ،كد جهانی ضدتوان-
افزایی و سیاست ضدتوانافزایی  IFSCو روند و قوانین انضباطی ،تدارد ببیند.
 -2-11-12آزمایشها ضدتوانافزایی حداقل باید از افراد زیر گرفته شود:
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 -۲3مسابقات قهرمانی جها جوانا
 -1-11مقدمه
 -1-1-13طبق اساسنامه  ،IFSCمسابقات قهرمانی جهان جوانان باید هر سار برگزار شود.
 -2-1-13مسابقات قهرمانی جهان جوانان كه مصوب  IFSCاست باید شامل هر دو دسته مسابقهدهندگان مردان و زنان و همچنین هر سه گرایش
باشد .بهغیراز حالتی كه  IFSCقالب جایگزین تعریف كرده باشد ،قالب مسابقات باید همانگونهای باشد كه در فصلهای مربوطه از بخش
دوم این قوانین تعریفشدهاند.
 -3-1-13مسابقات قهرمانی جهان جوانان به طورمعمور باید در تعطیالت پایان هفته 0برگزار شود .مدت زمان برگزاری یک مسابقه قهرمانی جههان
جوانان ،حداكثر پنج ( )5روز است .هنگام تعیین زمان برگزاری چنین رقابتهایی ،باید توجه ویژه به ایهن موضهوع شهود كهه میهزان بهروز
مشکالت تحصیلی حاصل از شركت در مسابقه در تاریخ معینشده ،برای مسابقهدهندگان جوان ،به حداقل برسد.

 -2-11شایستگی
 -1-2-13فقط مسابقهدهندگانی كه دارای پروانه معتبر بینالمللی باشند ،باید واجد شرایط مسابقه دادن در مسابقات قهرمانی جهان جوانان باشند.
 -2-2-13مسابقات قهرمانی جهان جوانان باید شامل گروههای سنی زیر باشد:
أ)

ب)

ج)

نوجوانان  :Bافرادی واجد شرایط ثبتنام در این گروه سنی هستند كه سار تولدشان  04یا  05سار پیش از تاریخ برگزاری مسهابقه
باشد .برای مثار ،مسابقهدهندگان مسابقات قهرمانی جهان جوانان سار  8108میالدی بایهد در سهارههای  0۱۱۷یها  0۱۱2مهیالدی
متولد شده باشند.
نوجوانان  :Aافرادی واجد شرایط ثبتنام در این گروه سنی هستند كه سار تولدشان  06یا  0۷سار پیش از تاریخ برگزاری مسهابقه
باشد .برای مثار ،مسابقهدهندگان مسابقات قهرمانی جهان جوانان سار  8108میالدی بایهد در سهارههای  0۱۱5یها  0۱۱6مهیالدی
متولد شده باشند.
جوانان :افرادی واجد شرایط ثبتنام در این گروه سنی هستند كه سار تولدشان  02یا  0۱سار پیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد.
برای مثار ،مسابقهدهندگان مسابقات قهرمانی جهان جوانان سار  8108میالدی باید در سارهای  0۱۱3یا  0۱۱4میالدی متولد شده
باشند.
گروههایِ سنی مسابقات قهرمانی جهان جوانان بر حسب سار تولد
سار برگزاری مسابقه

نوجوانان

B

نوجوانان

جوانان

A

8105

8111

8110

0۱۱2

0۱۱۱

0۱۱6

0۱۱۷

8106

8110

8118

0۱۱۱

8111

0۱۱۷

0۱۱2

8102

8118

8113

8111

8110

0۱۱2

0۱۱۱

8102

8113

8114

8110

8118

0۱۱۱

8111

810۱

8114

8115

8118

8113

8111

8110

 -1-11قالب
 -1-3-13قالب هر مسابقه قهرمانی جهان جوانان باید همانگونهای باشد كه در فصلهای مربوطه از بخش دوم این قهوانین تعریهفشهدهانهد و بها
بندهای زیر تکمیل شود:
 -2-3-13در رویداد سرعت ،هر دور از مرحلهی نهایی (نظیر یک چهارم نهایی و نیمهنهایی) باید برای تمامی گروههای سنی و دستهها انجامشده و
پسازآن مرحله بعدی آغاز شود.

 0ه منظور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یکشنبه است .ویراستار
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 -4-11ثبتنام مسابقهدهندگان
 -1-4-13فدراسیونهای عضو در مهلت قانونی می توانند تمامی اعضای رسمی تیم خود را كه مجاز به ورود به محدوده مسابقه هستند را ثبهتنهام
كنند .این مسئولین كه باید از طریق وبسایت  IFSCثبتنام شوند ،باید دارای پروانه بینالمللی معتبهر بهوده و یکهی از سهمتههای زیهر
برایشان مشخص شود:
أ)
ب)
ج)

یک ( )0مدیر تیم
سه ( )3مربی تیم به ازای هر گرایش
سه ( )3كاركنان پزشکی یا پیراپزشکی تأییدشده

 -2-4-13با توجه بند  -0-8-03و  -8-8-03فدراسیونهای عضو میتوانند در برگههای ثبتنام رسمی  IFSCتیم ملی خهود را (در صهورت قابهل
اعمار بودن) ثبتنام كنند:
أ) هر قهرمان حار حاضر بزرگساالن/جوانان جهانی/قارهای (كه باید در گرایشی كه قهرمان شدهاند ثبتنام شوند) و همچنین قهرمهان
تركیبیای جهانی/قارهای؛
اضافه بر بند الف) چهار ( )4مسابقهدهنده بیشتر برای هر دسته و برای هر گروه سنی و گرایش
ب)
اضافه بر بند الف) و ب) دو ( )8مسابقهدهنده بیشتر برای هر دسته در هر گروه سنی برای  .Overallایهن مسهابقهدهنهدگان بایهد در
ج)
تمامی  3گرایش شركت كرده باشند تا در گرایشهای انفرادی و  Overallرتبه كسب كنند.
در صورتی كه مسابقهدهندگان در  8گروه اعزام میگردیدند ،فدراسیون عضو باید  IFSCرا از نحوه تخصیص مسابقهدهنهدگان در گهروههها
مطلع كند .اگر فدراسیون عضو خود این كار را انجام ندهد مسهابقه دهنهدگان بهه صهورت تصهادفی در دو گهروه تقسهیم مهیگردنهد .ایهن
تقسیمبندی باید به صورت محرمانه باشد.
 -3-4-13حضور تمام اشخاص ثبتنامشده متعاقب بندهای  -0-4-03و  -8-4-03باید تأیید شود:
أ) با حضور حداقل یک مسئور رسمی تیم (یا مسابقهدهنده درصورتیكه هیچ مسئور تیمی ثبتنام نکرده باشد) در محدوده مسابقه؛ یا
با ارسار پیامک به ناظر  IFSCو/یا رئیس هیئت داوری فقط در شرایط خاص نظیر اعتصاب ،تأخیر ناشی از ترافیک و غیره كهه مهانع
ب)
حضور شخص شده است.
در هر حالت فو زودتر از زمان تعیینشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط میزبان تهیه شده است.
نکته :بسته به جدور زمانی مسابقه ،پس از آغاز روز نخست مسابقه ،جلسات تکمیلی ثبتنام میتواند گذاشته شود.
 -4-4-13مسابقهدهندگان ثبتنامشدهای كه حضورشان را مطابق بند  -3-4-03اعالم نکرده باشند ،از فرم آغاز رسمی حذف خواهند شد.
 -5-4-13مهلت زمانی برای ثبتنام تیم در هر مسابقه قهرمانی جهان جوانان باید ده ( )01روز پیش از نخسهتین روز مسهابقه باشهد .پهس از ایهن
مهلت زمانی ،و همواره با رعایت بند  ،-3-4-03فدراسیونهای عضو میتوانند تحت شرایط خاص از برخی اعضای تیم صرفنظر كرده و
بجای آنها اعضایی تیم جدید را جایگزین كنند .اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد ثبتنامشده شود.

 -5-11جلسه (جلسات) فنی
 -1-5-13جلسه فنی معموالً پیش از آغاز مسابقه باید برگزار شود .هدف از جلسه فنی عبارت است از:
أ)
ب)
ج)
د)

تعیین جدور زمانی مسابقه (و هر تغییری كه نسبت به اطالعات ذكرشده و وبسایت  IFSCانجام گرفته است).
صدور فهرستهای رسمی شروع مرحله مقدماتی
تعیین هر اطالعات ویژهای كه مربوط به اعمار قوانین در مسابقه است.
در میان گذاشتن هرگونه اطالعات منطقی كه در وبسایت  IFSCموجود نیست.

نکته :بسته به جدور زمانی مسابقه ،جلسات فنی جداگانهای میتواند برای هر رویداد گذاشته شود.

 -1-11انتشار فهرستهای شروع و نتایج
انتشار فهرستهای شروع
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 -1-6-13فهرست مسابقهدهندگانی كه وارد هر رویداد قهرمانی جهان شدهاند باید حهداقل چههار ( )4روز پهیش از برگهزاری مسهابقه در وبسهایت
 IFSCمنتشر شود.
 -2-6-13ترتیب شروع مسابقهدهندگان در هر رویداد جامجهانی باید مطابق فصلهای مربوطه در بخش دوم از این قوانین محاسبه شود.
 -3-6-13فهرستهای رسمی شروع برای هر دسته و گروه سنی باید بهصورت زیر آماده شوند:
أ)
ب)

برای مرحله مقدماتی ،در جلسه فنی پیش از رویداد مربوطه و با رعایت مهلت زمانی تأیید ثبتنام كه در بند  -3-4-03فو ذكرشهده
است.
برای هر مرحله دیگر به دنبار انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از جمعبندی هرگونه روند اعتراض

و در هر حالت در وبسایت  ،IFSCتابلوی رسمی اعالنات مسابقه و در منطقه قرنطینه/گرمكهردن منتشهر شهود و یهک كپهی از آن در اختیهار
اعضای هیئت داوری مسابقه ،سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و نمایندگان رسانهها قرار گیرد.
 -4-6-13فهرستهای شروع باید شامل اطالعات زیر باشند:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)

دسته ،گروه سنی و مرحله مربوطه
ترتیب شروع
نام و كد  IOCكشور هر مسابقهدهنده
ردهبندی جهانی هر مسابقهدهنده ،در صورت وجود
زمان باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه ،در صورت وجود (در صورت نبود قرنطینه زمان اتمام ثبتنام مرحله)
زمان مشاهده یا نمایش مسیر و زمان آغاز مرحله ،در صورت وجود
هرگونه اطالعات دیگری كه به تصویب رئیس هیئت داوری یا  IFSCرسیده باشد.

 -5-6-13اگر مسابقهدهندهای موفق نشود كه:
أ)
ب)

پیش از زمان بستهشدن منتشرشده در مرحله/منطقه قرنطینه ثبتنام كند؛ یا
هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود،

آنگاه باید مسابقهدهنده از فهرست شروع رسمی آن مرحله از مسابقه حذف شود .ترتیب مسابقهدهندگان باقیمانده و تخصیص آنها به گهروه-
های شروع (در صورت وجود) باید بدون تغییر بماند.
انتشار نتایج
 -6-6-13نتایج و ردهبندی برای مسابقهدهندگان هر رویداد قهرمانی جهان جوانان باید بر اساس بند  -۷-03محاسبه شود.
 -7-6-13در پایان هر مرحله از مسابقه ،فهرست نتایج موقت و ردهبندی هر مسابقهدهنده باید آماده شود .فهرسهت نتهایج موقهت بایهد بههصهورت
اطالعات موقت كه در انتظار نهایی شدن فهرست نتایج رسمی است ،منتشر شود ،و سرپرستان تیمها و/یا مسابقهدهندگان میتوانند تذكر
غیررسمی ارائه دهند .توصیه میشود كه نتایج موقت در حین تمام مراحل مسابقه بر روی پرده نمایش داده شود.
 -8-6-13پسازآنکه فهرست نتایج موقت بررسی ،و در صورت نیاز اصالح شد ،و با امضای داور  IFSCرسمیت یافت ،فهرسهت نتهایج رسهمی بایهد
منتشر شود.
 -9-6-13در پایان مسابقه ،فهرست رسمی یکی شده نتایج كه نشاندهنده ردهبندی نهایی تمام مسابقهدهندگان ،همهراه بها نتهایج آنهها در تمهام
مراحل مسابقه است ،باید آمادهشده ،توسط داور  IFSCو رئیس هیئت داوری امضا شده و منتشر شود.
 -11-6-13تمامی فهرستهای نتایج رسمی باید در قالب تصریحشده توسط  IFSCآمادهشده ،در تابلوی اعالنات رسمی مسابقه منتشرشهده و یهک
نسخه كپی از آن در اختیار اعضای هیئت داوری ،سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و نمایندگان رسانهها قرار گیرد.

 -1-11ردهبندی قهرمانی جهان جوانان
ردهبندیهای رویداد
 -1-7-13ردهبندی هر مسابقهدهندهای كه در هر یک از رویدادهای  Leadو سرعت شركت كرده است باید مطابق فصلههای مربوطهه در بخهش
دوم این قوانین محاسبه شود.
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ردهبندی تیم ملی
 -2-7-13به دنبار تمام شدن مرحله نهایی هر رویداد انفرادی در مسابقه قهرمانی جهان جوانان ،بهمنظور ردهبندی تیم ملی به سی مسهابقهدهنهده
نخست هر گرایش در هر دسته و در هر گروه سنی ،باید امتیازات ردهبندی زیر داده شود:
رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

اور

011

ششم

4۷

یازدهم

30

شانزدهم

81

بیست و یکم

01

بیست و ششم

5

دوم

21

هفتم

43

دوازدهم

82

هفدهم

02

بیست و دوم

۱

بیست و هفتم

4

سوم

65

هشتم

41

سیزدهم

86

هجدهم

06

بیست و سوم

2

بیست و هشتم

3

چهارم

55

نهم

3۷

چهاردهم

84

نوزدهم

04

بیست و چهارم

۷

بیست و نهم

8

پنجم

50

دهم

34

پانزدهم

88

بیستم

08

بیست و پنجم

6

سیام

0

نکته :امتیازی Overallای كه مسابقهدهندگان با رتبه یکسان ،كسب میكنند ،از راه میانگینگیری برای امتیازهای مساوی محاسهبه مهیشهود.
مقادیر باید به عدد صحیح گرد شوند.
 -3-7-13در پایان مسابقه قهرمانی جهان جوانان ،ردهبندی تیم ملی باید با اضافه كردن امتیازات ردهبندی سه ( )3مسابقهدهنده برتهر تهیم در ههر
دسته و برای هر گروه سنی و گرایش محاسبهشده و تیمها باید به ترتیب نزولی امتیازشان مرتب شوند.

 -2-11مدالها و جوایز
 -1-8-13در پایان مسابقه قهرمانی جهان جوانان:
أ)

باید به مسابقهدهندگان رتبه اور و دوم و سوم از هر دسته و برای هر گروه سنی و در هر رویداد انفرادی به ترتیب مهدارههای طهال،
نقره و برنز اهدا شود .بهعنوانمثار  Leadو سرعت.
نکته :در صورت وقوع جایگاههای مساوی باید چندین مدار اهدا شود.

ب)

باید به نفر اور از هر دسته و برای هر گروه سنی در هر رویداد انفرادی جایزه قهرمانی جهان جوانان اهدا شود.

 -1-11مراسمها
 -1-9-13بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری مجاز كرده باشد ،تمام مسابقهدهندگان باید در مراسم افتتاحیه شركت كنند .تخطی از این قهانون
باید مسابقهدهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) كند.
مراسم اهدای جوایز كه در پایان مسابقه و بالفاصله پس از پایان جمعبندی مرحلهی نهایی باید سازماندهی شود ،باید با تشهریفات IOC

-2-9-13
این مراسمها مطابقت داشته باشد .پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای مسابقات قهرمانی جهان جوانان اجباری است.

 -3-9-13بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری مجاز كرده باشد ،سه ( )3فینالیست برتر هر گرایش باید در مراسم اههدای جهوایز شهركت كننهد.
تخطی از این قانون باید مسابقهدهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) كند.

 -12-11آزمایشها ضدتوانافزایی
 -1-11-13فدراسیون عضو/میزبان باید آزمایشها ضدتوانافزایی را مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینالمللی آن كشور ،كد جهانی ضدتوان-
افزایی و سیاست ضدتوانافزایی  IFSCو روند و قوانین انضباطی ،تدارد ببیند.
 -2-11-13آزمایشها ضدتوانافزایی حداقل باید از رتبههای اور هر دسته و هر گروه سنی و برای هر گرایش گرفته شود.
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 -۲4معلولین
 -1-14مقدمه
 -1-1-14مطابق اساسنامه :IFSC
أ)
ب)

مجموعه مسابقات جام معلولین باید هر سار سازماندهی شوند؛ و
مسابقه قهرمانی معلولین جهان باید در هر دو سار و در سارهای زوج مانند  8106 ،8104و  8102برگزار شود.

 -2-1-14هر مسابقه سازماندهی شده باید مطابق قوانین زیر باشد:
أ)

میتواند شامل گرایشهای  Lead ،Boulderingو/یا سرعت باشد؛ و

ب)

باید برای دستههای مردان و زنان باشد؛

ج)

باید دارای دستههای معلولیت ذكرشده در بند  -8-8-04باشد:
.I

حداقل شش ( )6مسابقهدهنده به ترتیب از حداقل چهار ( )4و سه ( )3كشور در هر دسته برای قهرمانی معلولین جهان و
جامهای معلولین جهان ثبتنام كرده باشند.

.II

اگر تعداد مسابقهدهندگان ثبتنامی در یک دسته ،كمتر از حداقلهای ذكر شده باشد ،ادغام دستهها مطهابق بها تصهویر
-8-0-04ج II-زیر انجام پذیرد.

.III

اگر جام معلولین جهان با رویداد جام جهانی  IFSCبرگزار گردد؛ برگزاركننده میتواند تعهداد دسهتهههای آزاد را تها سهه
دسته محدود نماید .چنین تصمیمی از قبل اطالعرسانی خواهد گردید.
تصویر -8-0-04ج -II-ادغام دستهها

 -2-14شایستگی
 -1-2-14فقط مسابقهدهندگانی كه حداقل  06سار سن در سار برگزاری مسابقه دارند و دارای پروانه معتبر بینالمللی باشهند ،بایهد واجهد شهرایط
مسابقه دادن در مسابقات جامهای معلولین یا قهرمانی معلولین جهان هستند.
 -2-2-14كلیه مسابقهدهندگانی كه برای مسابقات سازماندهی شده تحت این قوانین ثبتنام كردهاند ،باید توسط هیئت پزشکی منصوبشده برای
مسابقه مورد آزمایش قرار گیرند تا دسته طبقهبندیشده مربوطهشان برای مسابقه مورد تأیید قرار گیرد .مسابقهدهندگانی كه قادر به دادن
آزمایش نباشند یا انجام آزمایش را رد كنند ،نباید مسابقه دهند .طبقهبندیهای معلولین به طور خالصهه در جهدور زیهر آمهده اسهت(منبع
رسمی در سایت  IFSCوجود دارد:).
طبقهبندی

دسته

نارسایی

B1

سنایی

B2
B3

ناحیه بدن

سطح نارسایی

یر وی چشم مسابقهدهندگان نابینای كامل
سنایی

یر وی چشم مسابقهدهندگان با فهم بینایی كمتر از  8/61و/یا میدان دید كمتر از  5درصد
یر وی چشم مسابقهدهندگان با فهم بینایی بین  8/61تا  6/61و/یا میدان دید بین  5درصد تها 81
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درصد

قطعی وسد
یا پا

AL-1
)نشست (

 2پا

کامل ( دین ررن ،دین مفصل) ی یا ترکسبی رز آن

AL-2

 1پا

کامل ،مفصل ررن پا ،ساق

 1یا  2وسد

  2ازی :کامل ی یا ترکسبی رز آن 1 -ازی :کامل ( دین تان  ،دین مفصل) یا قطع رز مفصل تان

 1وسد

 دین ساعد دین وسد (مفصل مچ وسد موجوو) -تمام رنگشتان وسد (تامل رنگشد تسد ی یسچ مفصلی رز رنگشتان)

Hypertonia

یم

رسپاسم ورئمی رز طریق خم یا از تدن

نارسایی ور
قدرت
عضالنی

یم

AU-1
(قطع
ازی)

رز وسد ورون
یا نقصان عضو

AU-1
(قطع
ساعد)

RP1

نارسایی
غسرفعال وون
محدیوهب
حرکد

یم
تان رتصال ماسن تان ی
آرنج
Torso(تن )
یم

نارسایی ور
قدرت
عضالنی

یم

حرکدپریشی

یم

Ataxia

RP2
Hypertonia

محدیوید
حرکتی ،قدرت
ی تعاول:
LRP

(قبال عصبی
عضالنی)

RP3

نارسایی
غسرفعال وون
محدیوهب
حرکد

آرنج رتصال ماسن آرنج ی
مچ وسد
مچکمررتصال ماسن کمر ی
زرنو
زرنورتصال سنزرنو ی مچ پا

Hypertonia

یم

نارسایی ور
قدرت

یم

 رسپاسم یا جنب تدید  athetosisticرز  4وسد ی پا مشکل متوسط تا تدید  tonusور  4وسد ی پاقدرت سسار ضعسف ی /یا مشکل کنترل تدید رندرم فوقانی ی یا نسم تن

یرگون

رفزری

قا ل توج رز عضل

Tonus

 مشکل  Tonusور  2تا  4وسد ی پا مشکل متوسط تا تدید  2Tonusپا مشکالت تدید رندرم تحتانی ک منجر مشکل ور رره رفتن گروو قدرت محدیو ی /یا مشکل متوسط کنترل رندرمیاب فوقانی ی یا نسم تن -ررزش کار روب ورسد ی مشکل ناچسز کنترل رندرمیاب فوقانی ی یا نسم تن

یرگون

رفزری

متوسط رما

ررحتی قا ل تشخسص

 مشکل کنترل متوسط تا تدید ور  4وسد ی پا ی تنیماینگی ک ور حال وییدن

عالیه مشکل
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 مشکل ناچسز تا متوسط رز  Tonusور  4وسد ی پا مشکل ناچسزتا متوسط Tonus hemicorp مشکل حدرقلی تاثسر  hemiplagiaیا  quadriplegiaک اعث عدم رمکانوییدن ا تقارن گروو.
یم

 -رفزری

مشکل  Tonusور یک یا یم رندرمیاب تحتانی ک اعث ریجاو عدم
تقارن گروو.

توجه :اندازه گیری میزان بینایی و میدان دید باید به این نحو تصحیح گردد كه چشم بهتر مالد طبقهبندی قرار گیرد .همه مسابقهدهنهدگانی
كه از لنزهای تماسی ،اصالحی یا عینک استفاده میكنند چه بخواهند در حین مسابقه از این ادوات استفاده كنند یا خیر ،به منظور طبقهبنهدی
باید از این ادوات استفاده نمایند .مسابقهدهنده باید در هنگام ثبتنام یک گواهی پزشکی معاینه توسط چشمپزشک در كشور خود را ارائه دهد.
كمیسیون پزشکی بازرسان مسابقه را تعیین میكند .در صورتی كه پس از مشاهده عملکرد مسابقهدهنده این احساس به بازرسان مسابقه دست
دهد كه یک مسابقهدهنده باید در ردهی دیگری دستهبندی گردد  IFSCاز طریق بازرسان مسهابقه ایهن حهق را دارد كهه او را در طبقههبنهدی
جدیدی قرار دهد.
 -3-2-14در حالتی كه طبقهبندی موردنظر برای مسابقهدهندگان به دنبار آزمایشها موردنیاز تحت بند  -8-8-04نامشخص باشد (بهعنوانمثهار
هیئت پزشکی پیش از مسابقه نتواند بهصورت قاطع مسابقهدهنده را طبقهبندی كند یا اینکه مهدارد بیشهتر وجهود نداشهته باشهد) ،آنگهاه
مسابقهدهنده مربوطه فقط حق خواهد داشت كه در باالترین طبقهبندی/دستهی مرتبط آن مسابقه مسابقه دهد.
 -4-2-14مسابقهدهندگان نباید از هرگونه كمکدهندهی خارجی (وسیله ای برای چشم ،پروتز و  )...كهه بهه تهیم پزشهکی ارائهه نشهده اسهت و در
طبقهبندی ایشان لحاظ نگردیده است استفاده نمایند.
أ)

مسا ق ویندگان ورررب نقص عضو رز ناحیه دست نباید از هیچ گونه پروتزی استفاده نمایند .نقص عضو همهی انگشتان به جهز
شست در دستهی  NPDو نه در دستهی نقص عضو دست قرار میگیرند.

ب)

مسابقهدهندگان دارای نقص عضو از ناحیه پا میتوانند از پروتز استفاده كنند .استفاده یا عدم استفاده از پروتز اعمار هیچ گونهه
ضریبی را در پی نخواهد داشت.

ج)

مسابقهدهندگان دارای محدودیت بینایی دستهی  B1باید از پوششی كه به طور كامل امکان از مشاهده كردن جلوگیری نمایهد
(ابزار شخصی) استفاده كنند .برگزاركننده میتواند پوششهایی تهیه كند كه در صورت درخواست ایشهان بهر طبیق قیورنسن ور
رختسار آن یا قررر وید .رین مستل اید ور جلس ب فنی رطالعرسانی گروو .رگر پوت یا حرکد کروند یا رفتاوند ایید صیعوو
مسا ق وینده متوقف گروو.

 -1-14قالب
Lead

 -1-3-14قالب برای رویدادهای  Leadدر هر یک از جامهای معلولین یا مسابقات قهرمانی معلولین جهان باید مطابق فصل  6از بخهش دوم ایهن
قوانین باشد بهغیراز مواردی كه در ادامه ذكر میشود:
ایمنی

روند مسابقه

أ)

مسا ق ویندگان اید صورت  Top Ropeمسابقه دهند .داور  IFSCبا مشهورت سهرطراح و بها تأییهد رئهیس هیئهت داوری
می تواند تصمیمی مبنی بر این كه در آغاز مسیر به منظور تأمین ایمنی بیشتر مسابقهدهندگان یهک حمهایتچی كمکهی (نظیهر
حمایت بدنی) وجود داشته باشد.

ب)

خالف یکهدیگر باشهد) بهه Harness

طناب صعود باید توسط دو  Karabinerپیچ یا خودقفلشونده در جهت متضاد (زبانهها
مسابقهدهنده متصل شود ،طناب صعود نیز باید بهوسیله گره هشتی كه با گره ضامن یا با استفاده از نوارچسب ایمن شده است،
به Karabinerها متصل شود.
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ج)

مسابقه باید از دو مرحله مقدماتی و نهایی تشکیل گردد.

و)

مرحلهی مقدماتی باید به صورت  Flashبرگزار گردد .مرحلهی نهایی(به غیر از مسابقهدهندگان نابینا) به صورت On Sight
خواهد بود .مرحلهی نهایی برای مسابقهدهندگان نابینا باید به صورت  Flashبرگزار گردد .مربیان میتوانند چند
مسابقهدهندگان نابینا اعم از این كه در یک دسته باشند یا خیر را راهنمایی كنند .مسابقهدهندگان نابینا و راهنمایانشان تحت
قوانین قزنطینه قرار دارند اما هنگامی كه رئیس هیئت داوری اعالم كند كه آنها میتوانند به منظور پیوستن به محوطهی
مسابقه قرنطیه را ترد كنند میتوانند این كار را انجام دهند كه این اعالم باید حداقل  31دقیقه قبل از آغاز مسابقه باشد .از
این لحظه تا پایان مرحلهی نهایی ویدئوی ضبطشدهی مسیر باید به طور مداوم در منطقهی فراخوانی پخش گردد و اگر امکان
ضبط ویدئو وجود ندارد صعود نمایشی مسیر باید حداقل  31دقیقه قبل از تالش اولین نفر صورت پذیرد .صعود نمایشی نباید
توسط فردی كه دارای معلولیت است انجام پذیرد.

روند مسیرخوانی
ه)

پس از ورود به محوطهی مسابقه مسابقهدهنده باید خود را به حمایتچیان كنار دیواره كه باید طناب را به  Harnessاو متصل
نمایند معرفی نماید .به هر مسابقهدهنده باید اجازهی مشاهدهی نهایی به مدت  41ثانیه داده شود .این زمان از لحظهای كه
مسابقهدهنده مقابل دیواره قرار میگیرد و در حالتی كه نابینا باشد دیواره را لمس مینماید آغاز گردد.

ی)

زمانی كه مسابقهدهنده آخرین گیرهای كه دارای عالمت  Topاست یا به عنوان  Topنشان داده شده است را با یک دست
كنترر كند تالش او بر روی مسیر موفقیتآمیز تلقی میگردد.

ز)

سهمیه برای مرحله نهایی باید شناور بوده و بهصورت زیر تعیین شود:
تعداد مسابقهدهندگان در مرحله مقدماتی

سهمیه نهایی

كوچکتر یا مساوی  6نفر
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 -2-3-14بهمنظور اجتناب از هرگونه شبهه ،هیچ ضریبی بر روی نتایج كسبشده توسط مسابقهدهندگان بهر روی مسهیرها یها در رابطهه بها نتهایج
عمومیشان ،نباید اعمار شود.
 -3-3-14قوانین  IFSCای كه معموالً برای مسابقات  Leadاعمار میشوند ،باید برای تمام دستههای مسهابقات معلهولین اصهالح و یها غیرقابهل
اعمار شوند:
أ)

بندهای  -3-۱-6تا  -6-۱-6و -۱-۱-6ح) -0-۱-6كه مربوط بهه انهداختن طنهاب در Quickdrawهها در  Leadهسهتند،
غیرقابل اعمار میباشند.

ب)

بند  :-0-۱-6برای مسابقهدهندگان دستههای  RPو دارای نقص عضو پا این امکان وجود دارد كه بها یهک جههش كوتهاه در
محل قرارگیری خود برای یک شروع صحیح بر روی مسیر قرار گیرند.

 -4-3-14قوانین  IFSCزیر كه معموالً در مسابقات  Leadاعمار میشوند فقط برای مسابقات در دستههای  B2 ،B1و  B3باید اصالح یا غیرقابل
اعمار شوند:
أ)

بندهای  -5-۷-6و  -5-2-6مسابقهدهندگان میتوانند از مربی دستورات مربوط به جهت حركت ،شکل گیهرههها و همچنهین
فاصله بین آنها را هم در حین بازه زمانی مشاهده مسیر و هم زمانی كه صعود مهیكننهد ،دریافهت كننهد .هرگونهه تجهیهزات
ارتباطی كه برای این منظور موردنیاز است ،باید توسط مسابقهدهنده تهیه شود كه جزو تجهیزات شخصی طبقهبندی میشود.

Boulder

 -5-3-14قالب برای رویدادهای  Boulderدر هر یک از جامهای معلولین یا مسابقات قهرمانی معلولین جهان باید مطابق فصهل  ۷از بخهش دوم
این قوانین باشد بهغیراز مواردی كه در ادامه ذكر میشود:
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ایمنی و طراحی
أ)

مسابقهدهندگان باید به صورت  Top Ropeمسابقه دهند كه حمایت از روی زمین صورت میگیرد.

ب)

طناب باید تک طناب باشد .طناب صعود باید توسط دو  Karabinerپیچ یا خودقفلشونده در جهت متضاد (زبانهها خالف
یکدیگر باشد) به  Harnessمسابقهدهنده متصل شود ،طناب صعود نیز باید بهوسیله گره هشتی كه با گره ضامن یا با استفاده
از نوارچسب ایمن شده است ،به Karabinerها متصل شود.

ج)

Boulderها باید به نحوی طراحی شوند كه به خارج از دیواره سقوط ننمایند و تمامی گیرههای شروع در حالت ایستاده قابل
گرفتن باشند.

د)

طراحی گیرهها مانند بند  -5-8-۷است به جز:
تنها یک گیرهی دست دارای عالمت برای دستهی دارای نقص عضو دست-تنها یک گیرهی پا دارای عالمت برای دستهی دارای نقص عضو پا

روند مسابقه
ه)

مسابقه باید از دو مرحله مقدماتی و نهایی تشکیل گردد.

ی)

مرحلهی مقدماتی:
برای هر دسته و ردهی سنی  Boulder 2طراحی میگردد .شمارهگذاری Boulderها بر اساس میزان سختی آنها صورت
میپذیرد .شمارهی  0سادهترین  Boulderو شمارههای  8تا  5دارای سختی متوسط و شمارههای  6تا  2سختترین آنها به
احتساب میآید .هر مسابقهدهنده میتواند حداكثر  5تالش بر روی هر مسیر انجام دهد.
مرحلهی مقدماتی باید به صورت  Flashبدون صعود نمایشی برگزار گردد .در صورتی كه تعداد مسابقهدهندگان كم باشد
ردههای سنی و دستهها میتوانند در گروههای مقدماتی مشابه ادغام گردند.
صعودكننده تنها مجاز به استفاده از یک رنگ از گیرهها است .طراح میتواند حداكثر از  3رنگ برای مشخص كردن
Boulderهای یک منطقه استفاده نماید.
هر مسابقهدهنده ترتیب و زمان تالش خود بر روی مسیر را به واسطهی دادن برگهی تالش خود به داور آن Boulder
تعیین مینماید.
همهی مسابقهدهندگان یک گروه با همدیگر بر روی  Boulder 2در زمان مشخصشده كه نمیتواند كمتر از  0:31باشد
تالش میكنند .اگر تعداد مسابقهدهندگان یک گروه بیشتر از  31نفر باشد ،به ازای هر نفر اضافه  8دقیقه بر زمان مذكور
افزوده میگردد .زمان مشخصشده باید قبل از مرحله اعالم گردد .در صورت ضرورت داور  Boulderلیست شروع كه بیانگر
ترتیب شروع تالش مسابقهدهندگان است را فراهم مینماید.
آغاز و پایان مرحلهی مقدماتی با یک بو بلند اعالم میگردد .یک دقیقه مانده به پایان مرحلهی مقدماتی یک بو دیگر
پخش میگردد.

ز)

مرحلهی نهایی:
 Boulder 4به صورت  On Sightبرای مسابقهدهندگان وجود دارد.
مرحلهی نهایی این مسابقات مشابه مرحلهی نهایی قوانین  IFSCبرگزار میگردد .اگر تعدادی از دستهها به طور مشترد از
برخی Boulderها استفاده مینمایند؛ زمان بین بسته شدن قرنطینه و آغاز مسابقه میتواند بیش از یک ساعت ادامه پیدا
كند.

روند صعود
ح)

همراهی دستهی نابینایان ( B2 ،B1و  )B3حین مشاهدهی مسیر و تالشها:
مسابقهدهنده میتواند به منظور اطالع از جهت حركتها ،شکل گیرهها و همچنین فاصلهی بین گیرهها از راهنمایی همراه یا
مربی استفاده نماید .این مسئله شامل استفاده از ابزارهای ارتباطی در حین صعود نیز میگردد .همراه میتواند مسابقهدهندگان
مختلفی را در دستهی نابیانایان راهنمایی نماید.

ط)

مسابقهدهندگان باید طبق معیارهای زیر ردهبندی گردند:
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نخست ،به ترتیب نزولی تعداد Boulderهایی كه در آن مرحله با موفقیت كامل ( )TOPشدهاند؛
دوم ،به ترتیب صعودی تعداد تالشهایی كه برای كامل شدن این Boulderها انجامشده است؛
سوم ،به ترتیب نزولی تعداد امتیاز Zoneی كه توسط مسابقهدهندگان در آن مرحله كسب شده است؛
چهارم ،به ترتیب صعودی تعداد تالشهایی كه برای دستیابی به این امتیازهای  Zoneانجامشده است.
ی)

سهمیه برای مرحله نهایی باید شناور بوده و بهصورت زیر تعیین شود:
تعداد مسابقهدهندگان در مرحله مقدماتی

سهمیه نهایی

كوچکتر یا مساوی  6نفر
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سرعت
 -6-3-14قالب برای رویدادهای سرعت در هر یک از جامهای معلولین یا مسابقات قهرمانی معلولین جهان باید مطهابق فصهل  05از ایهن قهوانین
باشد.
 -7-3-14مسههههههههیر سههههههههرعت مههههههههیتوانههههههههد بههههههههرای همهههههههههی مسههههههههیرها مشههههههههابه هههههههههم نباشههههههههد.
چینش مسیر طبق مسیر رسمی ركورد جهانی  IFSCتوسط طراحان صورت میپذیرد .اولین تغییرات برای تمامی دستهها به جهز نابینایهان
نقص عضو دست و صندلی چرخدار صورت میپذیرد .برای این سه دسته تغییرات بیشتری اعمار میگردد.

 -4-14ثبتنام مسابقهدهندگان
 -1-4-14فدراسیونهای عضو در مهلت قانونی می توانند تمامی اعضای رسمی تیم خود را كه مجاز به ورود به محدوده مسابقه هستند را ثبهتنهام
كنند .این مسئولین كه باید از طریق وبسایت  IFSCثبتنام شوند ،باید دارای پروانه بینالمللی معتبهر بهوده و یکهی از سهمتههای زیهر
برایشان مشخص شود:
یک ( )0مدیر تیم
مربیان
كاركنان پزشکی یا پیراپزشکی تأییدشده
 -2-4-14با توجه بند  -0-8-04تا  -3-8-04فدراسیونهای عضو میتوانند در برگههای ثبتنام رسمی  IFSCتیم ملی خود را (در صهورت قابهل
اعمار بودن) ثبتنام كنند:
أ)
ب)

هر قهرمان جاری بزرگساالن/جوانان جهانی/قارهای (فقط در گرایشی كه قهرمان شده است)؛
برای هر دسته و گرایش مسابقه:
.I

اگر فدراسیون عضو ،كشور میزبان نباشد ،تا چهار ( )4مسابقهدهنده بیشتر

.II

اگر فدراسیون عضو ،كشور میزبان باشد ،تا دوازده ( )08مسابقهدهنده بیشتر

 -3-4-14حضور تمام اشخاص ثبتنامشده متعاقب بندهای  -0-8-04و  -8-8-04باید با ارسار پیامک به ناظر  IFSCو/یا رئهیس هیئهت داوری،
در زمان تعیینشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط میزبان تهیه شده است (یا در صورت اینکه چنین زمانی تأیید نشده باشد ،حداكثر تا
 31دقیقه مانده به شروع جلسه فنی) ،تأیید شود.
 -4-4-14مسابقهدهندگان ثبتنامشدهای كه حضورشان را مطابق بند  -3-4-04اعالم نکرده باشند ،از فرم آغاز رسمی حذف خواهند شد.
 -5-4-14مهلت زمانی برای ثبتنام تیم در هر مسابقهای كه طبق این قوانین برگزار میگردد باید سی ( )31روز پیش از نخستین روز مسابقه جهام
جهانی معلولین باشد .پس از این مهلت زمانی ،و همواره با رعایت بند  ،-3-4-04فدراسیونهای عضو میتوانند تحهت شهرایط خهاص از
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2۷

برخی اعضای تیم صرفنظر كرده و بجای آن ها اعضایی تیم جدید را جایگزین كنند .اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد ثبتنامشده
شود.

 -5-14جلسه فنی
 -1-5-14جلسه فنی معموالً پیش از آغاز مسابقه باید برگزار شود .هدف از جلسه فنی عبارت است از:
أ)
ب)
ج)
د)

تعیین جدور زمانی مسابقه (و هر تغییری كه نسبت به اطالعات ذكرشده و وبسایت  IFSCانجام گرفته است).
صدور فهرستهای رسمی شروع مرحله مقدماتی
تعیین هر اطالعات ویژهای كه مربوط به اعمار قوانین در مسابقه است.
در میان گذاشتن هرگونه اطالعات منطقی كه در وبسایت  IFSCموجود نیست.

 -1-14انتشار فهرستهای شروع و نتایج
انتشار فهرستهای شروع
 -1-6-14فهرست مسابقهدهندگانی كه وارد هر رویداد جام جهانی شدهاند باید حداقل بیست و پنج ( )85روز پیش از برگزاری مسابقه جام جهانی و
پنجاه و پنج ( )55روز قبل از قهرمانی جهان در وبسایت  IFSCمنتشر شود
 -2-6-14ترتیب شروع مسابقهدهندگان در هر رویداد جامجهانی باید مطابق فصلهای مربوطه در بخش دوم از این قوانین محاسبه شود.
 -3-6-14فهرستهای رسمی شروع باید بهصورت زیر آماده شوند:
أ)
ب)

برای مرحله مقدماتی ،در جلسه فنی پیش از رویداد مربوطه و با رعایت مهلت زمانی تأیید ثبتنام كه در بند  -3-4-04فو ذكرشهده
است.
برای هر مرحله دیگر به دنبار انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از جمعبندی هرگونه روند اعتراض

و در هر حالت در وبسایت  ،IFSCتابلوی رسمی اعالنات مسابقه و در منطقه قرنطینه/گرمكهردن منتشهر شهود و یهک كپهی از آن در اختیهار
اعضای هیئت داوری مسابقه ،سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و نمایندگان رسانهها قرار گیرد.
 -4-6-14فهرستهای شروع باید شامل اطالعات زیر باشند:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)

دسته و مرحله مربوطه
ترتیب شروع
نام و كد  IOCكشور هر مسابقهدهنده
ردهبندی جهانی هر مسابقهدهنده ،در صورت وجود
زمان باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه ،در صورت وجود (در صورت نبود قرنطینه زمان اتمام ثبتنام مرحله)
زمان مشاهده یا نمایش مسیر و زمان آغاز مرحله ،در صورت وجود
هرگونه اطالعات دیگری كه به تصویب رئیس هیئت داوری یا  IFSCرسیده باشد.

 -5-6-14اگر مسابقهدهندهای موفق نشود كه:
أ)
ب)

پیش از زمان بستهشدن منتشرشده در مرحله/منطقه قرنطینه ثبتنام كند؛ یا
هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود،

آنگاه باید مسابقهدهنده از فهرست شروع رسمی آن مرحله از مسابقه حذف شود .ترتیب مسابقهدهندگان باقیمانده و تخصیص آنها به گهروه-
های شروع (در صورت وجود) باید بدون تغییر بماند.
انتشار نتایج
 -6-6-14نتایج و ردهبندی برای مسابقهدهندگان هر رویداد جام جهانی باید بر اساس بندهای مربوطه از بخش دوم این قوانین انجام شوند.
 -7-6-14در پایان هر مرحله از مسابقه ،فهرست نتایج موقت و ردهبندی هر مسابقهدهنده باید آماده شود .فهرسهت نتهایج موقهت بایهد بههصهورت
اطالعات موقت كه در انتظار نهایی شدن فهرست نتایج رسمی است ،منتشر شود ،و سرپرستان تیمها و/یا مسابقهدهندگان میتوانند تذكر
غیررسمی ارائه دهند .توصیه میشود كه نتایج موقت در حین تمام مراحل مسابقه بر روی پرده نمایش داده شود.
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 -8-6-14پسازآنکه فهرست نتایج موقت بررسی ،و در صورت نیاز اصالح شد ،و با امضای داور  IFSCرسمیت یافت ،فهرسهت نتهایج رسهمی بایهد
منتشر شود.
 -9-6-14در پایان مسابقه ،فهرست رسمی یکی شده نتایج كه نشاندهنده ردهبندی نهایی تمام مسابقهدهندگان ،همهراه بها نتهایج آنهها در تمهام
مراحل مسابقه است ،باید آمادهشده ،توسط داور  IFSCو رئیس هیئت داوری امضا شده و منتشر شود.
 -11-6-14تمامی فهرستهای نتایج رسمی باید در قالب تصریحشده توسط  IFSCآمادهشده ،در تابلوی اعالنات رسمی مسابقه منتشرشهده و یهک
نسخه كپی از آن در اختیار اعضای هیئت داوری ،سرپرستان تیمها ،گوینده مسابقه و نمایندگان رسانهها قرار گیرد.

 -1-14مدالها و جوایز
 -1-7-14در پایان جام جهانی معلولین جهان اگر تعداد مسابقهدهندگان بیشتر مساوی  3باشد ،به نفرات اور ،دوم و سوم ههر دسهته و گهرایش بهه
ترتیب مدارهای طال ،نقره و برنز اهدا میگردد .هر رتبهی كسبشده در هر مسابقه برای رتبهبندی نهایی جام جهانی معلولین به احتساب
میآید.
 -2-7-14حداقل میزان جوایز هر فصل را هیئتمدیره  IFSCتعیین می كند .اگر این جوایز از مقهدار حهداقل فراتهر رفهت ،آنگهاه فهرسهت جهوایز را
هیئتمدیره  IFSCبا توافق كمیته برگزاری مسابقه مشخص میكنند.

 -2-14مراسمها
 -1-8-14بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری مجاز كرده باشد ،تمام مسابقهدهندگان باید در مراسم افتتاحیه شركت كنند .تخطی از این قهانون
باید مسابقهدهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) كند.
مراسم اهدای جوایز كه در پایان مسابقه و بالفاصله پس از پایان جمعبندی مرحلهی نهایی باید سازماندهی شود ،باید با تشهریفات IOC

-2-8-14
این مراسمها مطابقت داشته باشد .پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای مسابقات قهرمانی جهان جوانان اجباری است.

 -3-8-14بهغیراز مواردی كه رئیس هیئت داوری مجاز كرده باشد ،سه ( )3فینالیست برتر هر گرایش باید در مراسم اههدای جهوایز شهركت كننهد.
تخطی از این قانون باید مسابقهدهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل ( 4روند انضباطی) كند.

 -1-14آزمایشهای ضدتوانافزایی
 -1-9-14فدراسیون عضو/میزبان باید آزمایشها ضدتوانافزایی را مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینالمللی آن كشور ،كد جهانی ضدتهوان-
افزایی و سیاست ضدتوانافزایی  IFSCو روند و قوانین انضباطی ،تدارد ببیند.
 -2-9-14آزمایشها ضدتوانافزایی حداقل از اشخاص زیر گرفته شود:
برنده هر دسته در هر رویداد انفرادی

أ)

هر مسابقهدهندهای كه ركورد سرعت بهجای بگذارد.

ب)

 -12-14ردهبندی
ردهبندیهای رویداد
 -1-11-14ردهبندی انفرادی مسابقهدهندگانی كه در هر رویداد انفرادی در مسابقات جام جهانی معلولین شركت كردهاند بایهد مطهابق فصهلههای
مربوطه در بخش دوم این قوانین محاسبه شود.
ردهبندی جام جهانی
 -2-11-14در پایان هر مسابقه جام جهانی به سی ( )31مسابقهدهنده برتر هر دسته و گرایش باید بههصهورت زیهر امتیهاز ردهبنهدی داده شهود تها
ردهبندی جام جهانی معلولین هر مسابقهدهنده محاسبه شود.
رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

اور

011

ششم

4۷

یازدهم

30

شانزدهم

81

بیست و یکم

01

بیست و ششم

5

دوم

21

هفتم

43

دوازدهم

82

هفدهم

02

بیست و دوم

۱

بیست و هفتم

4

سوم

65

هشتم

41

سیزدهم

86

هجدهم

06

بیست و سوم

2

بیست و هشتم

3
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رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

چهارم

55

نهم

3۷

چهاردهم

84

نوزدهم

04

بیست و چهارم

۷

بیست و نهم

8

پنجم

50

دهم

34

پانزدهم

88

بیستم

08

بیست و پنجم

6

سیام

0

نکته :امتیازی كه مسابقهدهندگان با رتبه یکسان ،كسب میكنند ،از راه میانگینگیری برای امتیازهای مساوی محاسبه مهیشهود .مقهادیر
باید به عدد صحیح گرد شوند.
 -3-11-14امتیازهای جام جهانی معلولین داده شده پس از هر مسابقه جام جهانی معلولین باید با یکدیگر جمع و مسابقهدهندگان به ترتیهب نزولهی
مجموع امتیازات جمع شدهشان ردهبندی شوند .به منظور ردهبندی مسابقهدهندگان باید حداقل در  3مسابقه شركت كنند.
 -4-11-14اگر پس از پایان مرحلهی نهایی مسابقه جام جهانی معلولین ،دو یا چند رقیب در كسب مقام اور با هم مساوی شدند ،بهمنظور برطهرف
نمودن این تساوی ،رتبه انفرادی این مسابقهدهندگان در مسابقاتی كه مستقیماً با یکدیگر به رقابت پرداختهاند ،مقایسهه و مسهابقهدهنهده
برتر باید تعیین شود .برای مثار :تعداد رتبههای بهتر در مسابقاتی كه با یکدیگر به رقابت پرداختهاند .درصورتیكه پس از انجام ایهن كهار
نتیجه مساوی همچنان باقی مانده باشد ،بیشترین تعداد از بهترین رتبهها ،كه از تعداد رتبههای اور آغازشده ،سپس تعداد رتبهههای دوم و
به همین صورت ،باید جایگاه نخست را مشخص كند.
ردهبندی تركیبی
 -5-11-14ردهبندی تركیبی باید با اضافه كردن بیشترین امتیاز ردهبندی كسبشهده در ههر مجموعهه مسهابقه جهام جههانی و در ههر  3گهرایش
محاسبهشده و مسابقهدهندگان به ترتیب نزولی امتیازشان مرتب شوند .اگر تعداد مسابقههای برگزار شده  5یا كمتر باشد باید همه نتایجی
كه از هر مجموعه مسابقه جام جهانی در این محاسبه استفاده شود .اگر تعداد مسابقههای برگزار شده  6یا بیشتر باشد باید همهه نتهایجی
منهای یکی از مسابقات در این محاسبه استفاده شود.
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 -۲5رویدادهای ترکیبی و بازیهای المپیکی
 -1-15کلیات
 -1-1-15این قوانین در تركیب با قوانین فصل (3قوانین عمومی) باید خوانده شوند.
 -2-1-15مسابقات برای رویدادهای ترکسبی باید شامل:
 -1-2-1-15یک مرحل مقدماتی ا سهمس ثا د  21ترکدکننده ررب یر وست ا ی
 -2-2-1-15یک مرحل نهایی ا سهمس ثا د  6ترکدکننده ررب یر وست ا
ک یر کدرم رز مررحل مقدماتی ی نهایی ،ترتسب ترکسبی رز گرری یاب سرعدBoulder ،ینی
وو.

ی سیرطناب خورینید

 -3-1-15هر مسابقه كه بخشی از رویداد ترکسبی است باید مطابق با قوانین مربوط به بخشهای  )Bouldering( ۷ ،)Lead( 6و ( 2سهرعت) و
اصالحات و نکاتی كه در بخش ( 05ترکسبی) اضافه شده است برگزار گردد.
 -4-1-15مراحل مقدماتی و فینار ترکسبی باید در روزهای مجزا برگزار گردند.

 -5-1-15مرحله مقدماتی رویداد تركیبی باید بدین صورت برگزار شود:
 -1-5-1-15یر مسا ق وینده اید حدرقل  31وقسق زمان رستررحد سن آخرین تالت
مسا ق  Boulderingپس ری ،ورتت اتدا ی

ور مسا ق سرعد ی تیریع تالتی

 -2-5-1-15یر مسا ق وینده اید حدرقل  121وقسق زمان رسیتررحد یسن آخیرین تالتی
تالت ور مسا ق  Leadپس ری ،ورتت اتد.
ور آنجا ک مررحل مقدماتی ی نهایی،
خوریند وو.

ور

ور مسیا ق  Boulderingی تیریع

ترتسب ترکسبی رز گرری ییاب سیرعدBoulder ،ینی

ی سیرطناب ترکسیب

 -6-1-15مرحله فینار رویداد تركیبی میبایست بدین صورت برگزار شود:
 -1-6-1-15یر مسا ق وینده اید حدرقل  15وقسق زمان رستررحد سن آخرین تالت
ور مسا ق  Boulderingپس ری ،ورتت اتدا ی

ور مسا ق سرعد ی تریع تالشییای

 -2-6-1-15یر مسا ق وینده اید حدرقل  15وقسقی زمیان رسیتررحد یسن آخیرین تالتی
تالت ور مسا ق  Leadپس ری ،ورتت اتد.

ور مسیا ق  Boulderingی تیریع

 -2-15قالب مرحله مقدماتی
 -1-2-15مرحلهی مقدماتی رویداد تركیبی باید:
 -1-1-2-15ور رر ط ا مسا ق سرعد ،مطا ق مقرررت فصیل ( 8سیرعد) ریین قیورنسن ور میورو رگیزررب مرحلی ب مقیدماتی
مسا قات سرعد اتد.
 -2-1-2-15ور رر ط ا مسا ق  ،Boulderingمطا ق مقرررت فصل  )Bouldering( 7رین قورنسن ور مورو رگزررب مرحل ب نسم -
نهایی مسا قات  Boulderingاتد.
 -3-1-2-15ور رر ط ا مسا ق  ،Leadمطا ق مقرررت فصل  )Lead( 6رین قورنسن ور مورو رگزررب مرحل ب نسم نهایی مسا قات
 Leadاتد.
 -2-2-15لیست شروع مرحلهی مقدماتی رویداد تركیبی باید بهصورت زیر باشد:
 -1-2-2-15ررب یریک رز مسا قات سرعد Bouldering ،ی  ،Leadترتسب تریع  Seedingمقدماتی :
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آ) ور آن جا ک یرزتکاررن ررب ترکد ور رییدرو ترکسبی ،ر رساس یک رییدرو رنتخا ی ک ور آن مسیا قات سیرعد،
 Boulderingی  Leadرگزرر تده رسد ،یرجد ترریط تمروه توند ،ترتسب نزیلی  Seedingآن ریییدرو (یرزتیکار یا
االترین ( هترین) رتب اید آخرین نفر تریع کند ).مطا ق ند  15-5رین قورنسن محاسب میتووا ی
ب) جایی ک مسا ق ویندگان رز طریق چندین رییدرو رنتخا ی ررب ترکد ور رییدرو ترکسبی رره مییا ند ،رز سسستم
مقدماتی ررب آن رییدرو ی لسسد  Seedingمنتشر تده توسط  IFSCرستفاوه میگروو.
 -2-2-2-15ور رر ط ا مسا قات سرعد ،ترتسب تریع مسسر ررسد (مسسر  )Bاید یمان ترتسب تریع مسسر  Aی ا ییک تنیایب
 51ورصدب اتد.

 -1-15قالب مرحله نهایی
 -1-3-15مرحله فینار مسابقات تركیبی باید:
 -1-1-3-15ور مسا ق سرعد ،مطا ق ا مقرررت فصل ( 8سرعد) ریین قیورنسن ،ور یارهب رگیزررب مرحلی ب فسنیال مسیا قات
سرعد ،اتد.
 -2-1-3-15ور مسا ق  ،Boulderمطا ق امقرررت فصیل  )Bouldering( 7ریین قیورنسن ،مر یوه ی رگیزررب مرحلی ب فسنیال
مسا قات  ،Boulderاتد.
 -3-1-3-15ور مسا ق  ،Leadمطا ق ا مقرررت فصل  )Lead( 6رین قورنسن ،مر وه
اتد.

رگزررب مرحل ب فسنال مسا قات - ،Lead

 -2-3-15ترتیب شروع مرحله فینار مسابقات تركیبی باید مطابق بصورت زیر باشد:
 -1-2-3-15ور مسا ق سرعد ،ترتسبی ک ور رورم آمدهرسد (تمارهیاب مرجع ور رقا دیاب  2 ،1ی  3ی رتبی ب مسیا ق -
وینده ور مرحل مقدماتی مسا ق سرعد رتاره وررو):

بازنده رقابت4

برنده رقابت1

رقابت 1

رقابت 4

بازنده رقابت5

بهترین بازنده 1-1

برنده رقابت4

برنده رقابت2

رقابت 1

رقابت 5

برنده رقابت5

برنده رقابت1

1

رقابت 1
1

2

رقابت 2
5

1

رقابت 1
4
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به عنوان مثار رقابت  0باید بین مسابقهدهندگانی كه رتبهی اور و ششم را در مرحله مقدماتی كسب كردهاند ،برگزار شود.
 -2-2-3-15ور مسا ق  ،Boulderترتسب تریع اید معکوس رتب ب مسا ق ب سرعد ماقبل اتد،
ک االترین ( هترین) رتب رر کسب کروهرسد ،اید آخرین نفر تریع کند.

سان ویگر ،مسا ق ویندهرب

 -3-2-3-15ور مسا ق  ،Leadترتسب تریع اید معکوس رتب رب اتد ک ی صیورت موقید عید رز رتمیام مسیا ق ب سیرعد ی
 Boulderingماقبل دسد میآید ،دین صورت ک مسا ق وینده ا االترین ( هترین) رتب  ،ایید آخیرین نفیر تیریع
کند.

 -4-15ردهبندی جداگانه مسابقات
ردهبندی هر مسابقه كه بخشی از رویداد ترکسبی به حساب میآید باید به گونهی زیر محاسبه شود:
 -1-4-15مرحلهی نهایی مسابقات تركیبی باید:
 -1-1-4-15ور رر ط ا مسا ق ب سرعد ،مطا ق قورنسن فصل ( 8سرعد) رین قورنسن ی رصالحس یایی کی ور رورمی آمیدهرسید،
اتد:
آ) ور مرحل ب مقدماتی ،ور رییدروب ک وی یا چند مسا ق وینده ،ک یرکدرم حدرقل یک زمان معتبر کسب کروهرنید
ورررب رتب ب مسایب اتند ،رتب ب مر وه رین مسا ق ویندگان اید دین صورت تعسسن گروو:
 )1مقایس زمان ویم ( زرگتر) یر مسا ق وینده ،مسا ق وینده ا زمان ویم سیریعتر ،رتبی ب یاالتر ( هتیر)ب
خورید ورتدا ی
 )2رگر مسا ق ویندگان زمان ویم ندرتت اتند ،اید عد رز مسیا ق وینیدگانی کی ورررب زمیان ویم یسیتند
روه ندب توند.
ب) ور مرحل ب نهایی:
 )1رندهب رقا د  7اید عنورن نفر ریل ی ازندهب آن ور جایگاه ویم روه ندب تووا
 )2رندهب رقا د  6اید عنورن نفر سوم ی ازندهب آن ور جایگاه چهارم روه ندب تووا ی
 )3رگر ور یرکدرم رز رقا دیا مسا ق ویندگان زمان مسیایب کسیب کیروه اتیند ،ایید هتیرین زمانشیان ور
مرحل ب مقدماتی مقایس توو ی ورصورت مسایب وون ،ویمسن زمانشان مقایس خورید تد.
 )4رگر مقایس  )3نتورند اعث رفع تسایب توو ،رتب ب آنها ور مرحل ب مقدماتی ترکسبی ا یکدیگر مقایسی
میتوند .مسا ق وینده ا هترین رتب  ،رتب ب هترب کسب خورید کرو.
ج) رگر وی یا چند مسا ق وینده خاطر ندرتتن زمان معتبر مسایب تده اتند ،رتب ب آنیا رینگون تعسسن میتوو:
 )1ور مرحل مقدماتی ،آنیا مسایب ور نظر گرفت میتوند ی رتب ب آنیا یمانگونی کی ور نید 15-5-2
آمدهرسد ،محاسب میتوو.
 )2ور رقا دیاب  2 ، 1ی  3مرحل ب فسنال ،ا رنجام یک ویر رضافی ی رگر یمچنان مسایب ماندند ا رسیتفاوه
رز ند -3ب 15-4-1-1-اال تعسسن میگروو.
 -2-1-4-15ور رر ط ا مسا ق ب  ،Boulderمطا ق قورنسن فصل  )Bouldering( 7رین قورنسن ی رصالحس یایی ک ور رورم آمیده-
رسد:
آ) ور آن رییدرو ک وی یا چند مسا ق وینده مسایب توند ،رتب ب مر وه ی آنییا یا مقایسی ب تعیدرو تیالشییاب
مسا ق وینده ررب  Zoneتعسسن میتووا
ب) ور مرحل ب نهایی ،ت رز رجررب ند آ) رگر مسا ق ویندگان مسایب ماندنید ،رتبی ب مر یوه ی آنییا ایید یا
مقایس ب نتسج ب  Boulderingمرحل مقدماتی آنیا تعسسن گروو.
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ج)رگر پ رز رنجام ند آ) ی ب) مسا ق ویندگان ور رتب ب ریل مسایب ماندند ،مسایب ورنظر گرفتی خورینید تید ی
رتب ب آنیا یمانند آنچ ور ند  15-5-2آمدهرسد ،محاسب میتوو.
 -3-1-4-15ور مسا ق  ،Leadمطا ق قورنسن فصل  )Lead( 6رین قورنسن ی رصالحس یایی ک ور رورم آمدهرسد:
آ) ور آن رییدرو ک وی یا چند مسا ق وینده مسایب توند ،رتب ب مر یوه ی آنییا یا مقایسی ب زمیان صعووتیان
مشخص میتوو (زمان کمتر هتر رسد).
ب) ور مرحل ب نهایی ،پ رزرنجام ند آ) رگر مسا ق ویندگان مسایب ماندند ،رتب ب مر وه
ب نتسج ب  Leadآنیا ور مرحل مقدماتی تعسسن گروو.

آنیا اید ا مقایسی -

ج)رگر ونبال ند آ) ی ب) مسا ق ویندگان ور رتب ب ریل مسایب ماندند ،مسایب ورنظر گرفت خوریند تد ی رتب ب
آنیا یمانند آنچ ور ند  15-5-2آمدهرسد ،محاسب میتوو.

 -5-15ردهبندی ترکیبی
 -1-5-15ردهبندی تركیبی برای مسابقات تركیبی باید براساس نتایج هر مرحله ،برای آن دسته از مسابقه دهندگان محاسبه شود.
 -2-5-15ردهبندی تركیبی تنها به مسابقهدهندگانی كه هر سه مسابقه را آغاز نموده باشند تعلق می گیرد؛ و بهصورت زیر محاسبه میشود:
 -1-2-5-15یر مسا ق وینده ررب یر مسا ق رب ک
آ) رگر مسا ق وینده

پایان میرسد یک رمتساز ( )Ranking Pointsوریافد میکند:

تنهایی ورررب یک رتب ور مسا ق اتد ،رر ر آن رتب ا یا

ب) رگر وی یا چند مسا ق وینده ور یک مسا ق مسایب توند ،آنگاه رر ر مسانگسن رتب یاب مسا ق ویندگان مسیایب
رسد.
مثال :رگر  4تسایب ور جایگاه یشتم یجوو ورتت اتد ،آنگاه رمتسازب ک
گسرو رر ر رسد ا)8+9+11+11(÷4=9/5 :

رین مسا ق ویندگان مسایب تعلیق میی-

 -2-2-5-15رمتساز نهایی یر مسا ق وینده اید رز ضرب رمتسازیایی ( )Rank Pointsک ور یر مسا ق کسب کیروهرنید ،محاسیب
توو.
 -3-2-5-15یر مسا ق وینده اید ترتسب صعووب رز رمتساز نهایی ک ررب یر مسا ق وینده محاسیب تیده رسید روه نیدب
توو (رمتساز کمتر هتر رسد)  ،رگر مسا ق ویندگان ورررب رمتساز نهایی رر یر اتیند ،رتبی ب ریین مسیا ق وینیدگان
مسایب ور یر مرحل رینگون تعسسن میگروو:
آ) ا مقایس ب عملکرو ری ور ریب مسا ق ویندگان ور آن مرحل ا
ب) ور مرحل نهایی ،ا مقایس ب رتب یایشان ور مرحل ب مقدماتی ترکسبیا
ج) رگر ونبال ند آ) مسا ق ویندگان یمچنان مسایب اقی ماندند ،ا مقایس ب  Seedingتان ور آن مرحل .
مثار :0مسابقهدهندگان مساوی با مقایسهی سر به سر از هم جدا میشوند(بند آ)05-5-8-3-
Seeding
Lead
Boulder
امتیاز
سرعت
مسابقه دهنده
4
822
2
3
08
الف
3
822
۱
2
4
ب

رتبه مقدماتی
4
۷

رتبه
0
8

مثار 8آ :مسابقهدهندگان مساوی در مرحله نهایی ،با مقایسه رتبهی مقدماتی از یکدیگر تفکیک میشوند (بند ب)05-5-8-3-
Seeding
Lead
Boulder
رتبه
رتبه مقدماتی
امتیاز
سرعت
مسابقه دهنده
0
4
4
062
4
3/5
08
الف
8
۷
3
062
08
3/5
4
ب
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مثار 3آ :مسابقهدهندگان مساوی ،بامقایسهی  Seedingاز هم جدا میشوند (بند ج)05-5-8-3-
Seeding
امتیاز
Lead
Boulder
سرعت
مسابقه دهنده
3
062
4
3/5
08
الف
4
062
08
3/5
4
ب
مثار 3ب :مسابقهدهندگان مساوی ،بامقایسهی  Seedingاز هم جدا میشوند (بند ج)05-5-8-3-
Seeding
امتیاز
Lead
Boulder
سرعت
مسابقه دهنده
3
336
4
۷
08
الف
4
336
08
4
۷
ب
۷
336
۷
08
4
ج

۱4

رتبه مقدماتی
4
۷

رتبه
0
8

رتبه مقدماتی
4
۷

رتبه
0
8
3
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 -۲6سرعت کالسیک
 -1-11کلیات
 -1-1-16این قوانین در تركیب با قوانین فصل (3قوانین عمومی) باید خوانده شوند.
 -2-1-16مسابقات سرعت معموالً بر روی مسیرهای با طور بین  01تا  05متر و با شیب كمتر از  5درجه ،و با سقف كالهک كمتر از  0متر ،كه بر
روی دیوارههای مصنوعی صعود خاص منظوره بناشدهاند ،برگزار میشود.
 -3-1-16مسابقات سرعت باید معموالً شامل:
أ) مرحله مقدماتی باشد كه شامل یک دور است؛ و
مرحله نهایی باشد كه شامل یک تا سه دور حذفی است.
ب)
در حالت رویدادهای غیرقابلپیشبینی ،رئیس هیئت داوری میتواند تصمیم به حذف یکی از مراحل را بگیرد كه در این حالت نتایج مرحلهه
قبل بهعنوان ردهبندی مرحله حذفشده باید در نظر گرفته شود.

 -2-11سازه صعود
سازه صعود
 -1-2-16سازه دیواره و گیرههای صعود باید نیازمندیهای ذكرشده در استانداردهای  EN12572-1و  EN12572-3را به ترتیب تأمین كنند.
 -2-2-16سطح دیواره باید بهگونهای باشد كه شامل حداقل دو مسیر موازی باشد با عرض حداقل  3متر باشد .مسیرهای صعود میتوانند مجاور هم
یا جدای از هم باشند .اما در حالت دوم نباید این جدایی بیش از یک متر باشد و در هردو حالت مسیرها از نظر افقی باید بها یکهدیگر تهراز
باشند.
 -3-2-16دیواره صعود باید شامل
أ)

ب)

حمایت كالسیک :دو نقطه حمایت باشد كه طناب از میان آنها عبور میكند ،نقطه اور بهرای نگههداشهتن اسهت (كهه نقطهه
حمایت باال نامیده میشود) و نقطه دوم (كه نقطه انحراف نامیده میشود) برای كمک به هدایت طناب صعود اسهت .موقعیهت
نقاط حمایت باال باید مطابق پیوست  4از متن قوانین پروانه سرعت  IFSCباشند .اگر نقطهی انحهراف در جلهوی دیهواره قهرار
دارد؛ محل آن باید مطابق با شرایط ذكر شده در پیوست مذكور باشد.
حمایت خودكار :سیستم باید در نقطهی حمایت باالیی قرار گیرد.

مسیر صعود
 -4-2-16مسیرهای صعود در هر خط سیر باید دارای طور مساوی و درجه سختی و ویژگیهای مشابه باشد .اگر خط سیر مسیرها عمودی نباشهد،
آنگاه باید بهگونهای طراحی شوند كه مسابقهدهندگان بهصورت دورشونده از یکدیگر صعود كنند و نه نزدیهکشهونده .ههر مهاده دیگهری
(گیرهها – Quickdrawها – غیره) بهاستثنای صفحهرورهای دائمی كه در گوشههای هر پنل نصبشدهاند ،باید از روی دیهواره جمهع-
آوری شوند.
 -5-2-16هرگونه تجهیزات زمانسنجی كه بر روی دیواره صعود قرار میگیرند باید بهگونهای نصب شوند كه دخالت یا كمکی به پیشرفت مسابقه-
دهنده بر روی مسیر نکنند.

 -1-11ایمنی
 -1-3-16تمام مسیرها باید بدینصورت صعود شوند كه طناب از باال (بهصورت قرقره) به مسابقهدهنده متصل شده باشد و از طنابی اسهتفاده شهود
كه استانداردهای موردنیاز طناب تکرشته  EN892یا سیستم حمایت خودكار مورد تایید  IFSCرا برآورده كنهد .داور  IFSCبایهد در مهورد
تعویض سیستم حمایت به فراخور شرایط ایمنی تصمیم بگیرد.
نقاط حمایت
 -2-3-16بالاستفاده
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 -3-3-16ا)حمایت كالسیک :اتصار طناب صعود به نقطه حمایت باال و نقطه انحراف باید از طریق  Karabinerپیچ فوالد ضدزنگ كه به همهراه
تسمه ماشیندوخت شده و  Quick-Linkمورد تأیید ( )Maillon Rapideبه نقاط متصل شده است ،انجام شود.
ب) حمایت خودكار :اتصار سیستم به نقطهی حمایت باال باید با رعایت جزئیات فنی كه در راهنمای استفادهی آن ذكر شده است صهورت
پذیرد.
تجهیزات شخصی
 -4-3-16هر مسابقهدهنده باید  Harnessبه تن داشته باشد .اگر رئیس هیئت داوری بهصورت مستدر اعتقاد داشته باشد كه  Harnessمسهابقه-
دهنده ایمن نیست ،نباید به مسابقهدهنده اجازه آغاز دهد.
 -5-3-16حمایت كالسیک :طناب صعود باید توسط دو  Karabinerپیچ یا خودقفلشونده در جهت متضاد (زبانهههها خهالف یکهدیگر باشهد) بهه
 Harnessمسابقهدهنده متصل شود ،طناب صعود نیز باید بهوسیله گره هشتی كه با گره ضامن یا با استفاده از نوارچسب ایمن شده است،
به Karabinerها متصل شود.
حمایت خودكار :اتصار سیستم به  Harnessمسابقهدهنده باید با رعایت جزئیات فنی كه در راهنمای استفادهی آن ذكر شده است صورت
پذیرد.
 -6-3-16مسابقهدهندگان در حین صعود مجاز به حمل یا استفاده از تجهیزات شنیداری صوتی نیستند.
كنترر ایمنی
 -7-3-16پیش از هر تالشی بر روی مسیر ،حمایتچی باید موارد زیر را كنترر كند:
أ)
ب)

 Harnessمسابقهدهنده بهصورت كامل بسته شده است؛ و
طناب صعود مطابق بند  -6-3-2به  Harnessمسابقهدهنده متصل شده باشد.
حمایت

 -8-3-16ا) حمایت كالسیک :طناب صعود باید توسط دو حمایتچی كه بر روی زمین و در كنهار خهط سهیر صهعود مستقرشهدهانهد ،كنتهرر شهود.
حمایتچی اصلی میتواند هم از ابزار حمایتی قفلشونده و هم از ابزار حمایتی دستی استفاده كند .حمایتچیها باید توجه ویژهای بکنند تا از
موارد زیر اطمینان یابند:
مزاحمتی برای حركات مسابقهدهنده به دلیل سفتی یا شلی طناب ایجاد نشود؛
أ)
تمام سقوطها بهصورت ایمن متوقف شوند؛ و
ب)
مسابقهدهنده مورد حمایت سقوط بیش از اندازه را تجربه نکند.
ج)
ب) حمایت خودكار :سیستم خودكار مورد تایید  IFSCمیتواند استفاده شود( .برای توضیحات سیستم به قوانین پروانه سرعت  IFSCمراجعه
نمایید).
 -9-3-16حمایتچیانی كه توسط میزبان منصوبشدهاند باید در زمینه شیوه مناسب حمایت مسابقات سرعت آمهوزشدیهده باشهند .داور  IFSCایهن
اختیار را دارد كه در هرزمان از مسابقه دستور تعویض هر حمایتچی را به میزبان بدهد .در صورت تعویض ،حمهایتچی مربوطهه مجهاز بهه
حمایت هیچ مسابقهدهنده دیگری در آن مسابقه نخواهد بود.

 -4-11زمانگیری
 -1-4-16زمان صعود برای هر مسابقهدهنده عبارت است از فاصله زمانی بین عالمت شروع و لحظه كامل شدن تالش مسابقهدهنهده .زمهانی كهه
مسابقهدهندگان تالششان را مطابق این قوانین كامل كنند ،زمانشان معتبر بوده و ثبت خواهد شد.
 -2-4-16زمان صعود با استفاده از هر دو حالت زیر باید اندازهگیری شود:
أ) سیستم زمانسنج مکانیکی – الکتریکی كه به تأیید  IFSCرسیده باشد ،و
زمانسنجی دستی
ب)
نکته :در حالتی كه مرحله با استفاده از زمانسنج خودكار آغازشده باشد اما نتواند كامل شود ،نتایج باید بر اساس زمانهای ثبتشهده بهه روش
زمانسنجی دستی محاسبه شود .نتایج هرگونه زمانسنجی دستی فقط حالت پشتیبان برای موقعی دارد كهه یهک اشهکار غیرقابهلجبهران در
سیستم زمانسنج الکتریکی – مکانیکی رخ دهد و استفاده دیگری از آن نخواهد شد.
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زمانسنج مکانیکی – الکتریکی
 -3-4-16سیستم زمانسنج باید به تأیید  IFSCرسیده باشد .سیستم زمانسنج باید:
أ)

زمان پایان برای هر مسابقهدهنده را بهصورت جداگانه در لحظه ضربه زدن به صفحه مکانیکی كه در باالی مسهیرها شهدهانهد ،ثبهت
كند.

ب)

زمان صعود برای هر مسابقهدهنده را بهصورت جداگانه و برابر فاصله زمانی عالمت شروع و زمهان پایهان توصهیفشهده در بنهد الهف
نمایش دهد.

 -4-4-16سیستم زمانسنج باید توانایی ثبت زمان با دقت حداقل  0/0111ثانیه را داشته باشد .بهمنظور ردهبندی مسابقهدهندگان زمان باید با دقت
 0/011ثانیه اعالم و نمایش داده شود .بهغیراز مواقعی كه زمان ثبتشده مضربی از  0/011ثانیه باشد ،زمان باید بهصورت  0/011پایینتر
خوانده و اعالم شود (به سمت پایین گرد شود).
 -5-4-16سیستم زمانسنج باید شامل نشانگر شروع باشد كه مطابق بند  -6-8-2بر روی دیواره نصبشده است.
 -6-4-16رئیس هیئت داوری مسئور است تا از عملکرد كامل سیستم زمانسنج اطمینان حاصل كند .رئیس هیئت داوری باید با كارشناسهان فنهی
مربوطه مالقات كند و پیش از آغاز مسابقه با دستگاه آشنا شود .یک آزمون كنترر برای تأیید عملکرد صحیح دستگاه باید انجام شود.
زمانسنجی دستی
 -7-4-16در زمانسنجی دستی باید از ساعتهای الکترونیکی دستی با ارقام دیجیتار (كرنومتر) استفاده شود .زمان برای هر مسابقهدهنهده بایهد از
صدای عالمت شروع تا لحظه مشاهده ضربه زدن مسابقهدهنده به كلید/صفحه نصبشده گرفته شود.
 -8-4-16برای هر مسابقهدهنده باید سه نفر زمانگیر رسمی زمان را ثبت كنند .هر زمانگیر باید بهصورت مستقل و بدون نشان دادن سهاعتش یها
بحث كردن در موردش با افراد دیگر عمل كند .بهغیراز مواقعی كه زمان ثبتشده مضربی از

0
01

ثانیه باشهد ،زمهان بایهد بههصهورت

0
01

پایینتر خوانده و اعالم شود (به سمت پایین گرد شود).
 -9-4-16زمان رسمی برای هر مسابقهدهنده باید به شیوه زیر تعیین شود:
أ)
ب)
ج)

اگر زمان ثبتشده توسط سه زمانگیر یکسان باشد ،زمان ثبتشده؛
اگر دو زمان از سه زمان ثبتشده یکی باشند و سومی متفاوت باشد ،زمانی كه دو بار مساوی شده است؛
اگر سه زمان ثبتشده متفاوت باشند ،زمان وسط از سه زمان.

 -5-11سهمیه برای هر مرحله
 -1-5-16سهمیه برای مرحله نهایی باید بهصورت زیر باشد:
تعداد مسابقهدهندگانی كه در مرحله مقدماتی زمان معتبر كسب میكنند

سهمیه

۷-4

4

05-2

2

 06یا بیشتر

06

نکته :اگر تعداد مسابقهدهندگانی كه زمان معتبر در مرحله مقدماتی كسب میكنند كمتر از  4نفر باشد ،آنگاه باید مرحله مقدماتی تکرار شود.
 -2-5-16سهمیه تعیینشده برای مرحله نهایی باید با مسابقهدهندگان رتبه برتر از مرحله مقدماتی تکمیل شود.
 -3-5-16روند مقابله با افزایش سهمیه مرحله نهایی به دلیل مسابقهدهندگان مساوی در بند  -5-۷-06ذكرشده است.

 -1-11ترتیب شروع
مقدماتی
 -1-6-16همه ی ورزشکاران موظف هستند كه یک ساعت قبل از شروع مسابقه (از جمله تمرین) در منطقهی فراخوانی حضور پیهدا كننهد .ترتیهب
شروع برای مسیر چپ (مسیر  )Aباید با قرعهكشی تعیین شود .ترتیب آغاز برای مسیر راست (مسیر  )Bباید مشابه مسیر  Aو با یک تناوب
 51درصدی باشد.
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مثار :وقتی  80مسابقهدهنده در یک دسته قرار دارند ،اولین صهعودكنندهای كهه مسهیر اور را صهعود كهرده اسهت ،بههعنهوان یهازدهمین
صعودكننده مسیر دوم خواهد بود.
نهایی
 -2-6-16ترتیب شروع و تخصیص مسیر برای هر دور از مرحله نهایی باید برای سهمیههای  06/2/4مرحله نهایی باید به ترتیب مطابق شکلهای
(6-2الف)(6-2،ب) و (6-2ج) باشد.
بدینصورت كه مسابقهدهندهای كه ابتدا بر روی مسیر  Aمسابقه میدهد ،باید صعود دوم خود را بر روی مسیر  Bانجام دههد و مسهابقه-
دهندهای كه ابتدا بر روی مسیر  Bمسابقه میدهد ،باید صعود دوم خود را بر روی مسیر  Aانجام دهد.
نکته :اگر دو یا چند مسابقهدهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند ،آنگاه باید با قرعهكشی در جایگاهههای دور نخسهت از مرحلههی
نهایی از هم تفکیک شوند.

 -1-11روند مسابقه
تمرین
 -1-7-16در صورت امکان ،پیش از مرحله مقدماتی باید زمان تمرین در نظر گرفته شود كه در آن هر مسابقهدهنده فرصت تالش بر روی هر یک
از مسیرهای مقدماتی را داشته باشد .در شرایط خاص نمایش صعود مسیرها میتواند جایگزین زمان تمرین شود .رئیس هیئت داوری بایهد
زمانبندی و مدت هر تمرین را در جلسه فنی اعالم كند (و در صورت لزوم دالیل اینکه زمان تمرین مقدور نیست را ذكر نماید).
مقدماتی
 -2-7-16مرحله مقدماتی بر روی دو مسیر باید برگزار شود بدینصورت كه مسابقهدهندگان بهصورت جفتی صعود كنند .بهغیراز حالت صعود مجدد
ناشی از خطای صعود یا حادثه فنی ،هر مسابقهدهنده باید یک تالش بر روی هر یک از دو مسیر انجام دهد.
نکته :اگر مسابقهدهندهای یک خطای شروع مرتکب شود ،مسابقهدهنده باقیمانده با صعود بهتنهایی تالشهای ناتمام خود را بر روی یک
یا دو مسیر كامل میكند.
 -3-7-16برای مسابقهدهندگان باید حداقل زمان استراحت پنج ( )5دقیقه بین اتمام تالش بر روی مسهیر نخسهت و آغهاز تهالش بهر روی مسهیر
دومشان مهیا شود.
 -4-7-16هر مسابقهدهنده باید تا اتمام تالشهایشان بر روی هر دو مسیر با هدایت رئیس هیئت داوری در منطقه مسابقه باقی بمانند.
 -5-7-16اگر سهمیه مرحله نهایی به دلیل ردهبندی مساوی مسابقهدهندگان افزایش یابد ،مسابقهدهندگان مربوطه باید یک تالش بیشتر بهر روی
مسیر  Aانجام دهد تا تساوی از میان برود .زمان ثبتشده در این تالشها برای مشخص كردن مسابقهدهندگان راهیافته به مرحله نههایی
به كار میرود.
نکته :ممکن است برای برطرف كردن تساوی چندین تالش انجام شود.
نهایی
 -6-7-16پیش از آغاز مرحله نهایی باید معرفی مسابقهدهندگان راهیافته به این مرحله انجام شود.
 -7-7-16مرحله نهایی باید بهصورت یک مجموعه دور حذفی برگزار شود كه هر یک بهصورت تعهدادی مسهابقه انفهرادی اسهت .تعهداد دورهها (و
مسابقات در هر دور) بستگی به سهمیه مرحله نهایی دارد .بهغیراز حالت صعود مجدد ناشی از خطای صعود یا حادثه فنی ،هر مسابقهدهنده
باید یک تالش بر روی هر یک از دو مسیر انجام دهد.
 -8-7-16بالاستفاده
 -9-7-16ترتیب شروع و تخصیص مسیر برای هر دور از مرحله نهایی باید برای سهمیههای  06/2/4مرحله نهایی باید به ترتیب مطابق شکلهای
(6-2الف)(6-2،ب) و (6-2ج) باشد .نخست مسابقهدهندگان باید تالش خود را بر روی مسهیر تخصهیص دادهشهده انجهام دهنهد ،سهپس
مسیرها را عوض كرده و تالششان را بر روی مسیر دومشان انجام دهند.
بدینصورت كه مسابقهدهندهای كه ابتدا بر روی مسیر  Aمسابقه میدهد ،باید صعود دوم خود را بر روی مسیر  Bانجام دههد و مسهابقه-
دهندهای كه ابتدا بر روی مسیر  Bمسابقه میدهد ،باید صعود دوم خود را بر روی مسیر  Aانجام دهد.
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نکته :اگر دو یا چند مسابقهدهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند ،آنگاه باید با قرعهكشی در جایگاهههای دور نخسهت از مرحلههی
نهایی از هم تفکیک شوند.
 -11-7-16برنده هر مسابقه مسابقهدهندهای خواهد بود كه كمترین زمان مجموع را بر روی دو مسیر كسب كرده باشد.
نکته :اگر فقط یک مسابقهدهنده زمان معتبر در هر دو مسیر كسب كرده باشد ،آن مسابقهدهنده باید بهعنوان برنده مسابقه در نظر گرفتهه
شود.
 -11-7-16اگر هیچیک از مسابقهدهندگان در مسابقه زمان معتبر را بر روی هردو مسیر كسب نکرده باشند:
اگر یک مسابقهدهنده یک خطای شروع مرتکب شده باشد ،مسابقهدهنده دیگر برنده خواهد بود.
اگر هردو مسابقهدهندگان یک خطای شروع مرتکب شده باشند یا هردوی آنها سقوط كنند ،آنگاه هردوی آنها باید مساوی در نظهر
گرفتهشده و بند  -08-۷-06باید اعمار شود.

أ)
ب)

اگر برنده مشخصشده تحت حالت الف) ،مسابقهدهنده انتخاب كند كه یک ركورد معتبر برای آن مرحله كسب كند و موفهق بهه اتمهام مسهیر
نشود ،آنگاه حالت ب) باید اعمار شود.
 -12-7-16اگر پس از مسابقه ،مسابقهدهندگان مربوطه مساوی شوند ،آنگاه:
اگر تساوی پس از دو مسابقه پایانی باشد (به ترتیب مرحلة نهایی كوچک و مرحلة نهایی بزرگ) آنگاه مسابقه مربوطه باید تکرار شود.
اگر تساوی پس از دیگر مسابقات باشد ،برنده مسابقهدهندهای خواهد بود كه كمترین زمان مجمهوع را در مرحلهه قبهل (و در صهورت
لزوم با در نظر گرفتن مراحل پیشتر و/یا مرحله مقدماتی) كسب كرده باشد.

أ)
ب)

 -2-11روند تمرین
 -1-8-16دوره تمرین معموالً یکی از حاالت زیر است:
برگزاری اولیه مرحله مقدماتی ،هر مسابقه واجد شرایط شركت در مرحله مقدماتی اجازه خواهد داشت كه یک تالش بر روی هر مسیر
با ترتیب منتشرشده برای مرحله مقدماتی انجام دهد؛ یا
یک مجموعه از دورههای تمرین انفرادی ،یکی برای هر یک از تیمهای در مسابقه واردشدهاند .در این حالت رئیس هیئت داوری باید
جدور تمرین تعریف كند كه در آن زمان هر تیم تعیینشده است .این جدور باید در فضای مسابقه گزارش شود و مدتزمانی كه بهه
هر تیم تخصیص دادهشده ،باید متناسب با تعداد مسابقهدهندگان آن تیم باشد.

أ)
ب)

 -2-8-16رئیس هیئت داوری باید این اجازه را داشته باشد كه زمانبندی و قالب دوره تمرین را متناسب با شرایط ویژه هر مسابقه تعیین كند.
 -3-8-16دوره تمرین باید شامل نمایش سیگنار خطای شروع و تجهیزات زمانگیر باشد.

 -1-11روند صعود
آغاز
 -1-9-16تمامی مسابقهها باید با یک عالمت صوتی واضح كه توسط آغازگر تنظیم میشود ،آغاز شهوند .آغهازگر نبایهد از مسهئولین  IFSCباشهد.
آغازگر باید موقعیتی را انتخاب كند كه قابلرؤیت مسابقهدهندگان نباشد .منبع عالمت شروع باید تا حد امکان نزدیک و به فاصله مساوی
از تمام مسابقهدهندگان باشد.
 -2-9-16در هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر ،هر مسابقهدهنده:
أ)

باید در ابتدا و طی مدت ده ( )01ثانیه حسگر شروع را در موقعیت شروع موردنظر خود قرار دهد؛

ب)

پسازآن باید خود را به حمایتچی معرفی كند تا طناب صعود را مطابق بندهای  -5-3-2تا  -۷-3-2به Harnessش متصل كند؛ و

ج)

باید در حالت همگذری همانگونه كه آغازگر تعیین میكند ،در فاصله حداكثر دو متری از روبهروی دیهواره و پشهت بهه دیهواره ،قهرار
بگیرد.

 -3-9-16با فرمان بهجای خود هر مسابقهدهنده باید در مدتزمان چهار ( )4ثانیه یک پایش را بر روی صفحه آغاز قرار دهد ،دو دسهتش و یهک
پای دیگرش بر روی گیرههای انتخابیاش قرار بگیرد.
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نکته :رئیس هیئت داوری و/یا داور  IFSCمیتوانند اخطار كارت زرد را برای هر مسابقهدهندهای كه از حداكثر زمهان مجهاز تجهاوز كنهد،
صادر نمایند.
 -4-9-16اگر به هر دلیل آغازگر متقاعد نشود كه مسابقه پس از حالت گرفتن مسابقهدهندگان آغاز شود ،باید به تمام مسابقهدهندگان دستور دههد
كه حالت شروع صرفنظر كرده و دوباره در حالت همگذری قرار بگیرند.
 -5-9-16پسازآنکه تمام مسابقهدهندگان بهصورت بیحركت در حالت شروع ماندند ،آغازگر باید واژه آمادهاید را اعالم كرده و بالفاصله پسازآن
باید سیستم زمانسنج را تحریک كند.
نکته :سیستم زمانسنج سه ( )3بو با فاصلههای یک ( )0ثانیه را پخش خواهد كرد .دو بو اولی مشابه هم و بهو سهوم بایهد از صهدای
بلندتری برخوردار باشد.
 -6-9-16زمانی كه یک مسابقه دهنده آماده شروع مسابقه نیست باید داور را با باال بردن یک دست از عدم آمادگی خود مطلع سازد .پهس از اعهالم
آمادهاید هیچ اعتراضی در مورد عالمت شروع مجاز نیست.
 -7-9-16اگر بنا به تشخیص آغازگر ،مسابقهدهندهای:
از فرمان بهجای خود تبعیت نکند ،یا پس از گذشت چهار ( )4ثانیه از فرمان در حالت شروع نهایی قهرار نگرفتهه باشهد؛ یها پهس از

أ)

فرمان آمادهاید قانون بیحركت بودن را نقض كند؛ یا
پس از فرمان بهجای خود با سروصدا یا هر كار دیگری اخالر در كار مسابقهدهنده ایجاد كند،

ب)

آنگاه آغازگر باید از شروع صرفنظر كند .رئیس هیئت داوری میتواند به مسابقهدهنده به خاطر رفتار ناشایست تذكر دهد و مطابق فصل
( 4روند انضباطی) كارت زرد به او نشان دهد .اگر رئیس هیئت داوری با تصمیم آغازگر موافق نباشد ،آنگاه باید به مسابقهدهنده توصهیه-
های الزم را بکند.
خطای شروع
 -8-9-16مسابقهدهنده مطابق قوانین زمانی مرتکب خطای شروع شده است كه بنا به نظر آغازگر (یا فراخواننده منصوبشده):
أ)
ب)
ج)

پای خود را از صفحه شروع پس از اعالن آمادهاید و پیش از عالمت شروع بردارد؛ یا
درمجموع پس از اعالن آمادهاید و پیش از عالمت شروع بیحركت باقی نماند؛ یا
در زمان كمتر از

0
01

ثانیه به عالمت شروع واكنش نشان دهد.

نکته :زمانی كه از زمانسنج مکانیکی – الکترونیکی استفاده میشود .درمجموع عملکرد این دسهتگاه بههعنهوان مهدرد بایهد پذیرفتهه شهود.
بهعنوانمثار در غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد ،نتایج اعالمشده توسط سیستم زمانسنج خودكهار بایهد بههعنهوان
معیار تعیین وقوع خطای شروع در نظر گرفته شود.
 -9-9-16اگر مسابقهدهنده در یک مسابقه یک خطای شروع را مرتکب شود:
ج)

آنگاه برای آن رقابت ،زمان نامعتبر برای مسابقهدهنده ثبت میشود و دیگر نباید در آن مسابقه شركت كند؛

د)

ردهبندی مسابقهدهندهای كه مرتکب یک خطای شروع شده است باید بهصورت زیر محاسبه شود:
.i
.ii

اگر خطای شروع در مرحله مقدماتی باشد ،آنگاه مسابقهدهنده باید در جایگاه آخر آن مرحله ردهبندی شود؛
اگر خطای شروع در مرحله نهایی باشد ،مسابقهدهنده باید در جایگاه آخر آن دور ردهبندی شود.

مسابقهدهندهای كه خطای شروع مرتکب نشده ،باید تالش خود را در آن دور كامل كند.
 -11-9-16در هنگام وقوع خطای شروع آغازگر باید بالفاصله هردو/تمام مسابقهدهندگان را متوقف كند.
 -11-9-16در دوری كه خطای شروع رخ داده است هیچ زمان معتبری نمیتواند برای هیچ مسابقهدهندهای ثبت شود.
اتمام تالش
 -12-9-16با در نظر گرفتن بند  ،-00-۱-2تالش باید موفق در نظر گرفتهشده و زمان معتبری ثبت شود اگر كه مسابقهدهنده بهه صفحه/سهوییچ
زمانسنج ضربه زده و زمانسنج را متوقف كند.
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نکته :زمانی كه از زمانسنج مکانیکی-الکترونیکی استفاده میشود ،اعداد دستگاه بهطورمعمور بهعنوان نتیجه پذیرفته میشود .بهعنوانمثهار
در غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد ،نتایج اعالمشده توسط سیستم زمانسنج خودكار باید بهعنوان معیار تعیین اینکه
مسابقهدهنده موفق به ضربه زدن به صفحه/سوییچ شده است یا خیر در نظر گرفته شود.
 -13-9-16اگر مسابقهدهنده زمانسنج را متوقف نکرده باشد ،تالشش باید ناموفق در نظر گرفتهشده و زمان نامعتبر باید ثبهت شهود .ههیچ تهالش
اضافهای اجازه داده نخواهد شد مگر آنکه تعیین شود كه زمانسنج مکانیکی – الکتریکی معیوب است.
نکته :یک خطای انفرادی در توقف زمانسنج نباید بهعنوان معیار معیوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود.
نکته :اگر مسابقهدهندگان متوالی در یک مسیر ،موفق به متوقف كردن زمانسنج نشوند ،یا خطای سیستمی رخ دهد ،رئیس هیئت داوری
می تواند درخواست آزمایش سیستم را بدهد .اگر این آزمایش نشان داد كه سیستم معیوب است ،آنگاه رئهیس هیئهت داوری بایهد تصهمیم
بگیرد كه مسابقهدهندگان متأثر شده مجاز به صعود مجدد هستند یا خیر .اگر آزمایش دستگاه نشان داد كه مشهکلی نیسهت ،آنگهاه نتهایج
اولیه به قوت خود باقی خواهد بود .آزمایش سیستم میتواند درخواست از سرطراح برای صعود مسیر و ضربه زدن به صفحه/سوییچ باشد.
نکته :رئیس هیئت داوری میتواند از فیلمهای ضبطشده برای تعیین اینکه دستگاه نیاز به آزمایش دارد استفاده نماید ،اما فیلم ضبطشهده-
ای كه نشان دهد مسابقهدهنده به صفحه/سوییچ ضربه زده است (اما زمانسنج متوقف نشده است) نمیتواند بهعنوان مدرد قاطع مبنهی
بر معیوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود.
 -14-9-16تالش ناموفق محسوب شده و زمان نامعتبر ثبت میشود اگر مسابقهدهنده:
أ)
ب)
ج)
د)

سقوط كند؛
از لبههای كناری یا باالیی دیواره برای صعود استفاده كند؛
پس از آغاز صعود ،هر قسمت از بدنش زمین را لمس كند؛ یا
از هر عامل خارجی برای صعود كمک بگیرد.

 -12-11ردهبندی پس از هر مرحله
مقدماتی
 -1-11-16با در نظر گرفتن بند  -00-۱-06در رابطه با خطای شروع ،مسابقهدهندگان باید بهصورت زیر ردهبندی شوند:
أ)
ب)

زمانی كه مسابقهدهندگان بر روی هردو مسیر  Aو  Bزمان معتبر كسب كرده باشند ،بر اساس مجموع زمان ثبتشده برای هر یک از
دو مسیر (زمان مجموع كمتر به مفهوم رتبه بهتر).
اگر مسابقهدهنده موفق به كسب زمان معتبر در هر دو مسیر  Aو  Bنشده باشد ،باید در رتبه آخر ردهبندی شود.
نهایی

 -2-11-16مسابقهدهندگانی كه در هر یک از دورهای مرحلهی نهایی حذفشدهاند (بهغیراز دورهای نیمهنهایی و نهایی) باید بهر اسهاس مجمهوع
زمان صعودهایشان در آن دور ردهبندی شوند.
نکته :اگر مسابقهدهنده حذفشده موفق به كسب زمان معتبر در هردو مسیر نشده باشد ،آنگاه باید در جایگاه آخر آن دور ردهبندی شود.
 -3-11-16اگر دو یا چند مسابقهدهنده حذفشده موفق به كسب زمان معتبر در آن دوری كه حذفشدهاند ،نشده باشهند یها زمهان مجمهوع معتبهر
یکسان در آن دوری كه حذفشدهاند كسب كرده باشند ،آنگاه رتبه نسبی آنها باید بر اسهاس زمهان كسهبشهدهشهان در دور قبهل (و در
صورت لزوم دورهای متوالی پیشین و/یا بر اساس مرحله مقدماتی) تعیین شود.
 -4-11-16دو مسابقهدهنده حذفشده در دور نیمهنهایی برای مقام سوم-چهارمی (مرحلة نهایی كوچک) و برندگان دور نیمهنهایی برای مقهام اور
– دومی (مرحلة نهایی بزرگ) با یکدیگر مسابقه خواهند داد .مرحلة نهایی كوچک همیشه باید پیش از آغاز مرحلة نهایی بزرگ برگزارشده
و به اتمام برسد.

 -11-11حوادث فنی
 -1-11-16حادثه فنی عبارت است از هر رویدادی كه نتیجهاش منجر به سود یا زیان غیرمنصفانه برای مسابقهدهنده شود درحالیكه مسابقهدهنده
نقشی در آن نداشته است.
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 -2-11-16تأیید یا رد حادثه فنی به عهده داور ( IFSCیا در صورت نبود او رئیس هیئت داوری) و در صورت نیاز با مشورت با سرطراح است.
 -3-11-16بروز خطا در عملکرد سیستم زمانسنج مکانیکی – الکترونیکی بایهد بههعنهوان حادثهه فنهی بهرای مسهابقهدهنهدگان آن صهعود و یها
درصورتیكه خطا نتواند برطرف شود ،برای تمام مسابقهدهندگان آن دوری كه خطا رخ داده است ،تلقی شود:
أ)
ب)

اگر خطا بتواند برطرف شود (بهعنوانمثار خطا ناشی از اتصاالت معیوب بوده باشد) ،آنگاه پسازآنکه سیستم اصالحشده و تأییهد شهد
كه درستكار میكند ،آن صعود باید یکبار تکرار شود.
اگر خطا نتواند برطرف شود ،رئیس هیئت داوری میتواند )(iدوری را كه خطا در آن رخ داده لغو كند و یا ) (iiدستور برگزاری مجدد
دوری كه خطا در آن رخ داده است را بدهد.

نکته :بند  -8-4-06باید همواره اعمار شود ،تحت هیچ شرایطی نباید زمانگیری خودكار همراه با زمانگیری دستی در یک دور از مسابقه به
كار رود.
روند پس از حادثه فنی
 -4-11-16اگر مسابقهدهنده یا سرپرست تیم ادعای حادثه فنی كنند ،آنها باید بالفاصله پیش از آغاز صعود بعدی مهورد را بها داور ( IFSCیها در
صورت نبود او ،با رئیس هیئت داوری) مطرح كنند .پس از آغاز صعود متوالی بعدی به هیچ تذكری در مهورد حادثهه فنهی صهعود پیشهین
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5-11-16جایی كه حادثه فنی ادعا میشود یا حادثه فنی تأییدشده رخ میدهد ،تمام مسابقهدهندگان تأثیرگرفته باید تحت هدایت رئهیس هیئهت
داوری در منطقه مسابقه باقی بمانند.
 -6-11-16اگر حادثه فنی رخ داده فقط یک مسابقهدهنده را تحت تأثیر قرار داده باشد:
أ)
ب)

اگر حادثه فنی در حین مرحله مقدماتی رخ داده باشد ،فقط مسابقهدهندهای كه تحت تأثیر حادثه فنی قهرار گرفتهه اسهت بایهد اجهازه
صعود مجدد داشته باشد.
اگر حادثه فنی در حین مرحلهی نهایی رخ داده باشد ،رقابت دونفره مربوطه باید تکرار شود.

 -7-11-16حداقل زمان تجدیدقوای پنج ( )5دقیقه باید برای مسابقهدهندگان تأثیرگرفته از حادثه فنی ،در نظر گرفته شود.

 -12-11استفاده از تصاویر ضبطشده ویدیویی
 -1-12-16از تمامی تالشهای مسابقهدهندگان باید تصویربرداری رسمی ویدیویی تهیه شود.
 -2-12-16تصاویر رسمی ویدیویی حداقل باید توسط دو دوربین ضبط شود كه حداقل نشاندهنده موارد زیر باشند:
أ)
ب)
ج)

حالت شروع برای هر دو مسیر در شروع هر صعود؛
صفحه/سوییچ زمانسنج برای هر دو مسیر در تمامی صعودهای مسابقه؛ و
تالش هر جفت از مسابقهدهندگان در هر رقابت

 -3-12-16پیش از شروع مرحله رئیس هیئت داوری باید تمام فیلمبرداران را نسبت به روند انجام كار و فنون مربوطه توجیهه كنهد .رئهیس هیئهت
داوری باید موقعیت دوربینهای فیلمبرداری را تعیین كند.
نکته :توجه ویژهای باید به این نکته شود كه هیچ مزاحمتی برای فیلمبرداران در حین انجام وظایفشان ایجاد نشده و هیچكهس مجهاز بهه
اشغار كردن كادر تصویربرداری نباشد.
 -4-12-16بهمنظور بازبینی حوادث مسابقه ،برای اهداف داوری ،باید یک دستگاه تلویزیون كه به سیستم ضبط ویدئویی متصل است آمهاده شهود.
تلویزیون بازبینی باید درجایی واقع شود كه داوران بتوانند بهراحتی فیلم را بازبینی نموده و درباره حادثهای كه رخ داده ،گفتگو نمایند .ایهن
تلویزیون باید به نحوی قرار گیرد كه رؤیت فیلم برای هیچ شخص غیرمسئولی امکانپذیر نبوده و مهذاكره داوران شهنیده نشهده و بهرای
مذاكره و گفتگوی آنها مزاحمتی ایجاد نشود .بهتر است فضای این كار بهمنظور راحتی ،نزدیک به میز داوران تدارد دیده شود.
 -5-12-16برای تصمیمات داوری (شامل اعتراضات) نباید به هیچ فیلم دیگری بهغیراز موارد زیر استناد شود:
أ)
ب)

فیلمهای رسمی ضبطشده؛ و
بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری ،هر فیلم ضبطشده برای پخش رسمی  ،IFSCبهعنوانمثار فیلمهای پخش مستقیم.
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 -6-12-16در پایان هر مرحله ،در صورت درخواست رئیس هیئت داوری یک نسخه از فیلمهای رسمی ضبطشده باید تحویل وی شود.

 -11-11اعتراضات
 -1-13-16تمامی اعتراضات شفاهی و كتبی و پاسخهای رسمی به این اعتراضات ،باید به زبان انگلیسی ارائه گردد .و
ج)

فقط بهصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت  IFSCموجود است و یا در برگه ای شامل همهان اطالعهات باشهد كهه بهه امضهای
سرپرست تیمهای مربوطه رسیده باشد .همچنین شماره ی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است باید ذكر گردد؛
و

د)

سرپرست تیم مربوطه باید آن را امضای كرده باشد؛ یا فقط درصورتیكه چنین شخصی در مسابقه ثبتنام نکرده باشد بهه امضهای
مسابقهدهنده مربوطه رسیده باشد.

 -2-13-16بهغیراز اعتراضاتی كه بر اساس بند  -3-03-2ارائه میشوند ،اعتراض تنها زمانی پذیرفته میشود كه همراه بها پرداخهت وجهه رسهمی
اعتراض باشد .وجه اعتراض قابل پرداخت باید مطابق با فهرست هزینههای منتشرشده ساالنه  IFSCباشد .اگر اعتراض تأیید شود یها بهه
علت وجود مدارد كافی نتیجه اولیه باقی بماند؛ هزینه اعتراض باید بازگردانده شود .اگر اعتراض رد شود هزینه اعتراض نباید بازگردانهده
شود.

اعتراضات مربوط به ایمنی
 -3-13-16اعتراضات مربوط به ایمنی بدینصورت می تواند تسلیم شود كه حداقل مربی سه تیم متفاوت بر این باور باشند كه ایمنی بهصورت جدی
به مخاطره افتاده است .این نوع اعتراضات باید به صورت كتبی ارائه گردیده و به امضای سرپرستان آن تیمها رسیده باشد .رئهیس هیئهت
داوری باید موضوع را در نظر گرفته و اقدامات مقدور موردنیاز را انجام دهد.
روند اعتراض
 -4-13-16اعتراض مربوط به:
أ)
ب)

قضاوت تالش مسابقهدهندگان (بهعنوانمثار در ارتباط با خطای شروع اعالمشده) در هر رقابت؛ یا
نتیجه هر رقابت در دور نهایی،

باید فوراً تسلیمشده و در تمام حاالت پیش از آغاز رقابت بعدی باشد .رقابت بعدی نباید تا تصمیمگیری در مورد اعتراض آغاز شود .بهرای
چنین اعتراضی نباید هزینهای پرداخت شود.
 -5-13-16اعتراض مربوط به ردهبندی مسابقهدهنده باید بهصورت مکتوب به رئیس هیئت داوری تسلیم شود:
أ)
ب)

در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمهنهایی در بازه زمانی پنج ( )5دقیقه پس از انتشار تمام نتهایج رسهمی
آن مرحله باید انجام شود؛ و
در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله نهایی بالفاصله پس از انتشار نتیجه مسابقهدهنده مربوطه باید انجام شود.

 -6-13-16با دریافت اعتراض ،رئیس هیئت داوری (و درصورتیكه رئیس هیئت داوری در تصمیم اولیه نقش داشته نماینده فنی) باید بالفاصله بهه
اعتراض رسیدگی نماید.
اگر اعتراض مربوط به نتایج رسمی باشد ،رئیس هیئت داوری باید اطمینان یابد كه اعالن شود نتایج رسمیمورد اعتراض است .بها تعیهین
اینکه به كدام نتیجه اعتراض شده است.
 -7-13-16رئیس هیئت داوری (و در حاالت مربوطه ناظر  )IFSCباید بدون آنکه تأخیر یا تغییری به جدور زمانی مسابقه وارد شهود ،بهه هرگونهه
اعتراضی رسیدگی كرده و بهمنظور تأمین این هدف از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد ،استفاده كند.
 -8-13-16اگر مدارد موجود در رابطه با اعتراض غیر قاطع باشد ،آنگاه تصمیم اولیه پابرجا خواهد بود و هزینه اعتراض بایهد بازگردانهده شهود .در
حالت اعتراضات مکتوب ،نتیجه رسیدگی به اعتراض باید بهصورت مکتوب تنظیمشده و توسط رئیس هیئت داوری به شخصی كهه رسهماً
اعتراض كرده است ،تسلیم شود.
پیامد اعتراضات
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 -9-13-16نتیجه هیئت رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد.
 -11-13-16اعتراض مربوط به پیامد تصمیم گرفتهشده توسط هیئت رسیدگی به اعتراض (كه به آن تصمیم اصلی میگوییم) باید بههصهورت زیهر
تسلیم شود:
در رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله مقدماتی ،در بازه زمانی پنج ( )5دقیقه پس از انتشار تصمیم اصلی؛ یا
أ)
در رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله نهایی ،بالفاصله پس از انتشار تصمیم اصلی.
ب)
هیچ اعتراضی خارج از بازه زمانی فو نمیتواند به پیامد تصمیم اصلی تسلیم شود.
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