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 اول دفتر
 

رفت و نوآوری شــده خلقت همواره کنجکاو و جســتجوگر بوده و این کنجکاوی منجر به شی انســان از بدو         

منوط به رعایت نظم و انظباط اداری ، دکاران کشورمان در تمامی ابعا رفت کمّی و کیفی ورزشاست. حضور و شی   

 باشد.ی مفرّح و مهیج میچنین رعایت اصول فنّی و تشکیالتی این رشتهو اجتماعی و هم

ــته و با به کارگیری تمامی         دارد تا ما را برآن می  ،نگاه به آینده            ــ  برنداش ــت از تالش و کوش  های نیرودس

که  نظیریدر راه رشد و شکوفایی استعدادهای کم    ،کوشند ای که در سطح کشور برای اعتالی نام ایران می  بالقوّه

 د را دوچندان نماییم.فعّالیت خو ،در میان جوانان این مرز و بوم وجود دارد

صه              ست و همواره در عر سان نهفته ا ضمیر ان چه که رقابت امّا آن .نمایدهای مختلف زندگی بروز میرقابت در 

جا که انســان رقابت را بدون ضــواب  و  آن .مدار در آن اســتمداری و انســانقانون ،نمایدرا ســالم و ســازنده می

وجه  .کرد خود رضایتمند نخواهد بود دچار بخل و حسد گردیده و دیگر از عمل  ،یدمقرّرات در زندگی خود اعمال نما

شته      شی با دیگر ر صعودهای ورز ست  ،های کوه نوردیتمایز  صلت و توحّه به   .وجود رقابت در ذات آن ا همین خ

ه نی که به این رشت مند انرژی جوانامند نمودن این رقابت ذاتی و هدایت منظّم و سازمان مند نمودن و قانونسامانه 

از شی  نمایان چنین را بی  هایی ایننامهناشذیری اســت که لزوم تدوین شــیوهاز اصــول خدشــه ،آورندروی می

 سازد.می

ــاملمجموعه         ــیوه هفتمویرای   ای را که شی  رو دارید ش ــتان ها نامهش ــابقات دوی کوهس ی برگزاری مس

ــکای رانینگ( قهرمانی و همگانی      ــیاری از ه   بو )اس ــل تالش جمعی بس  های  میته اران گرامی در کمک ده و حاص

شی      صعودهای ورز سابقات و لیگ،  سیون کوه م شی    فدرا صعودهای ورز سالمی ایران  نوردی و  در طی جمهوری ا

شد می ها میتهتاریخ فعّالیت این ک سیون با نگرش به قوانین بین المللی دوی     کمیته .با سابقات و لیگ این فدرا م

سیون جهانی      سوی فدرا ستان تنظیمی از  شرای        ،ISFکوه ستان را منطبق بر  سابقات دوی کوه ست تا م بر آن ا

در شرتو عنایات حضــرت اســت  امید . به صــورت مطلوو و ایمن برگزار نماید ...فنی و ،اجتماعی ،بومی ،فرهنگی

ــالو ن ذیی تمامیجانبهحمایت همه عالی وباریت ــته رب  و تالش تمامی دلمس ــوزان این رش ــب  ،س ــاهد کس ش

 ...شاءاان .افتخارات بزرگ در سطح آسیا و جهان باشیم

 تهران

 9911 شهـریــور

 مهدی داورشور
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 اهداف و خط مشی

 مقدمه

سال           سانی        های اخیر در  شی اطالع ر صعودهای ورز سیون کوه نوردی و  شترین تالش فدرا شاعه  ،ترویج ،بی سعه همه   ،ا تو

وقف ایجاد طراحی برنامه هایی شده است که بتواند از  ،در این راه بیشترین تالش .بوده است ورزش نو ظهور دوی کوهستانجانبه 

 پتانسیل موجود به بهترین شکل استفاده نماید. 

سیع     برگزاری           شم اندازی و ستان با چ سابقات دوی کوه صورت تحقق آن     ،م ست که در  شته ا ها اهداف متعددی را مدنظر دا

 کرد. )ان شاءا...( مسیر مناسبی را برای انجام فعالیت های آتی ایجاد خواهد
 

 اهداف و خ  مشی

 .ترویج و اشاعه فرهنگ مسابقات دوی کوهستان 

 .ایجاد محرکی قوی و موثر در یادگیری و گذراندن مراحل آموزشی و اوقات فراغت 

 لوازم و تجهیزات. ،استفاده بهینه از امکانات 

 سالم و سازنده مبتنی بر توسعه پایدار ورزش. ،ترویج فرهنگ رقابت جوانمردانه 

 .تالش درجهت ایجاد روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری در آحاد جامعه بویژه جوانان 

 .تشویق آحاد جامعه به ورزش دوی کوهستان و ترغیب آنان در جهت فراگیری مهارت و تجربه 

 ها.شناساندن استعدادهای جوان و سمت و سو دادن به آن 

  شور و عالقه مندی از طریق شناساندن ابعاد مختلف ورزش مذکور. ،انگیزهایجاد 

 جذاب و مهیج. ،شناساندن دوی کوهستان به عنوان یک ورزش سرگرم کننده مفرح 

 .هدایت و کنترل انرژی 

 .ایجاد فرصت های شغلی مناسب 

 های عمومی عالقمندان نسبت به دوی کوهستان.ارتقاء آگاهی 

  نهادینه شدن استانداردهای مسابقات در جامعه هدف.تمرکز بر استقرار و 

 انسجام و برنامه ریزی. ،تمرکز بر سیاست گذاری و الگوی یکپارچه مدیریت مسابقات مبتنی بر اصل هماهنگی 

 .تعامل موثر با مراکز علمی، ملی و بین المللی 

 .بهبود مدیریت منابع و مصارف 

 بقات.زیر ساخت ها و تجهیزات مسا ،بهینه سازی فضا 

 .توجه بر باورهای دینی و ملی 

 .توجه براصول و مبانی محیط زیست 

 .تبعیت از قوانین جاری کشور 
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 حقوقی و انضباطی ،اخالقی ،اصول و مبانی فرهنگی
 

 .هستندحقوقی و انضباطی زیر  ،اخالقی ،ملزم به رعایت اصول و مبانی فرهنگی دوی کوهستانتمامی کادر مسابقات 

 .وانین و مقررات و آئین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با فعالیت های ورزشیقاعتقاد والتزام به قوانین جاری کشور به ویژه  -1

 .دارا بودن حسن خلق و شهرت توام با تواضع و متانت و بردباری -2

سایر ابعاد    -2 صاف در تمامی ابعاد و زمینه ها از جمله عدالت در گفتار و  ی شتن دار یفرهنگی و اجتماعی و خو رعایت عدالت و ان
 .در کلیه امور و مسئولیت های محوله و بدور از هر گونه حب و بغض و اعمال سالیق شخصی

 .رعایت نظم و انتظام در امور محوله و اعتقاد به اصل مهم مسئولیت پذیری -1

 .امانت و رازداری و پایبندی به اصول مسلم کرامت واالی انسانی حفظ -5

م در محدوده و زمان اجرای مسئولیت مبنی بر حداکثر آمادگی علمی و عملی و جسمی و روحی و عدم خروج   حضور موثر منظ  -1
 .از محدود مذکور تا انقضاء زمان مقرر

 .جمعی و محیطی ،مندی از پوشش مناسب و حفظ بهداشت فردی بهرهآراستگی ظاهری و  -7

 .و آرام و بدور از هر گونه مخاطره و تنش و اضطراب رعایت تمامی نکات ایمنی و اجرای فعالیت ورزشی در فضای امن -8

 .حضور در محل اجرای مسئولیت و انجام وظیفه فقط بنا به دعوت یا ابالغ رسمی و معتبر -9

 .تشریک مساعی و تقسیم کار و هماهنگی الزم و مستمر با کلیه مسئولین ذیربط و سایر همکاران -12

سته و یک      به کارترام و اجتناب از تمسخر و  رعایت ادب و حفظ اح -11 سان وار سنجیده آنچه زیبنده یک ان سخیف و ن گیری الفاظ 
  ،یکادر داور ،سرپرست   ،مربی ،تماشاچیان  ،برای تمامی دست اندر کاران و عوامل ورزشی اعم از ورزشکار    ،است ایرانی معتقد ن
 .و.. مدیر مسابقات ،ناظر ،خدمات و پشتیبانی ،کادر طراحی

به   به احترام  ءاجرائی از موقعیت زمانی و مکانی و اشنننراف کامل در مورد زمان اجرای برنامه با اتکا           آگاهی و آشننننایی کادر     -12
 آئینی و قومی. ،، ملیها و باورهای مذهبیسنت

 ده مناسب و بهینه از لوازم و تجهیزات استاندارد بدور از هر گونه افراط و تفریط و اسراف.ااستف -12

ی متعارف و معقول منطبق با فعالیت های ورزشنننی رایج فارغ از هر گونه اهمال و          دقت و تاکید بر اجرای حرکات ورزشننن      -11
 .استمباالتی متکی بر رعایت احتیاط آنچنان که شایسته رفتار انسانی آینده نگر و معقول بی

 .رزشیفراگیری و افزایش فنون ارتباط جمعی و گروهی و بهره مندی از اصول و روابط صحیح و مناسب با تمامی عوامل و -15

ستعالم       -11 ضروری باالخص ا سش های غیر  سب اطالع از چگونگی کیفیت و جز پرهیز از دخالت و پر شکاران و ک   ،ئیات از ورز
 .گران حین اجرای مسئولیتن و سرپرستان و احیاناً تماشامربیا

مسابقات   در ...میزبان و عوامل اجرائی ،تیم ها ،سرپرستان   ،مربیان ،تنبیه ورزشکاران  ،تبلیغ ،حمایت ،تشویق  ،عدم جانب داری -17
  .توسط ارکان اجرائی

و  ناظرین ،سرپرستان ،مربیان ،شش مناسب برای ورزشکارانپواستفاده از  فرهنگی عرفی و  ،رعایت شئونات اسالمی     -18
 .الزامی است دوی کوهستانتمامی عوامل اجرائی و دست اندرکاران مسابقات 
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 )اسکای رانینگ(کلیات برگزاری مسابقات دوی کوهستان 
 ها و سطوح برگزاریمل و دست اندرکاران در تمامی ردهبرای همه عوا ، قوانین تخصصی، شرعی، آئینی و عرفیرعایت تمامی قوانین جاری کشور -1

 الزامی است. مسابقات دوی کوهستان

سال جاری     -2 شی  شتن بیمه ورز شک     ،همراه دا سالمت از پز صحت  سابقه و عوامل اجرایی ذیربط الزامی     گواهی  شرکت کنندگان در م برای تمامی 
 است.

در غالب مسابقات  ی ایراناسالمجمهوری  و صعودهای ورزشی مطابق تقویم ورزشی فدراسیون کوه نوردی ساله و همه دوی کوهستان مسابقات -2
 .گردددر کشور برگزار می... د و، آزامسابقات مناسبتی ،جام فجر ،قهرمانی کشور

 .نمایدمیهای کشور ارسال استان تمامیبه  پس از تصویب تدوین و ،مسابقات و لیگ کمیتهسال  هردر  را یم مسابقاتتقو -1

درخواست  اعالمیا در پیاست فدراسیون برعهدة  ،یبرگزاریاست فدراسیون و نیز شرایط مورد نیاز س ،یزبانی مسابقات با توجه به نوع مسابقهم -5
 .شودواگذار میمتقاضی  نهادبه  ،از بررسیپس ها،، نهادها و سازمانهااستان

مل ع بایست تا نسبت به اخذ تمامی مجوّزهای مورد نیاز اقدام مقتضی بهنهاد متقاضی می ،غیر از فدراسیون باشددرصورتی که برگزارکننده نهادی به -1
 .آورد

سالمی   -7 شئونات ا ستان، ناظرین          ،رعایت  سرپر شکاران، مربیان،  سابقات برای ورز سب در تمامی م شش منا ستفاده از پو  ،طراحان ،عرفی و فرهنگی ا
 .داوران و همه عوامل برگزاری الزامی است

 است.( برعهدة میزبان ...نصب بنر و ،صدا و سیما، انتظامی و تبلیغاتی )اداری ،پشتیبانی ،تدارکات ،امدادی ،پزشکی هایهماهنگی -8

در مسننابقه انجام وظیفه  ،یونفدراسننیید أپس از تشننامل داوران و طراحان مسننیر مطابق با آخرین نتیجه بازآموزی برگزاری مسننابقه فنی  عوامل -9
 نمایند.می

 .نمایدمی اعالمهای مربوطه بخشنامهفدراسیون طی  راثبت نام در مسابقات  ةنحو -12

 .شودو تأیید فدراسیون انجام میمربوطه  هایدستورالعملبا  مطابقهای مسابقه، جوائز ورودیه ،میزان دستمزدهامالی و  قوانینتمامی  -11

 .گیردای مربوطه اقدامات مقتضی صورت می نامهوجود دارد مطابق با شیوهانضباطی  کمیتهبه  ایکه نیاز به ارجاع مسئله یموارد در -12

 کنندة قوانین جاری کشور باشد.اجرایی در همه مسابقات نباید نقضکنندگان و تمامی عوامل پوشاک و پوشش و ظاهر شرکت -12

باید از هر نظر منطبق با اسنننتانداردها و مجموعه مقرترات فدراسنننیون کوه نوردی و          ،کنندگان مالی در هنگام برگزاری مسنننابقات     تبلیغات حمایت    -11
شد     شی و وزارت ورزش و جوانان با شامل نوع مواد مصرفی   .صعودهای ورز ستفاده  ،این موارد تمامی جزئیات تبلیغ  ر های به کارنگ ،فنتاوری مورد ا

 شود.نوع رسانه و دیگر موارد مرتبط را شامل می ،برده شده

 رعایت بهداشت فردی و محیط توسط تمامی عوامل برگزاری و دست اندرکاران مسابقات الزامی است. -15

 لوازم و تجهیزات توسط تمامی دست اندرکاران مسابقات الزامی است. ،مل مستنداتحفظ و نگهداری تمام اموال شا -11

 .مربیان و سرپرستان تیم ها نمی توانند از کادر رسمی مسابقه باشند ،رقابت کنندگان -17

 جزئیات کامل و قوانین ویژه مسابقه قبل از مسابقه در جلسه، فنی به اطالع مسابقه دهندگان خواهد رسید. -18

سابقات د  -19 سیون در بخش نامه ای مجزا اعالم و        م سط فدرا ست که تو شرایط خاص خود ا سابقه تابع  ر دو بخش قهرمانی و همگانی برگزار و هر م
 گردد.اعمال می

 گردد.های رسمی اعالم مینامهبینی نشده متعاقباً در بخشتمامی موارد پیش -22

 .سیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی و عمومی قوانین جاری کشور استتخصصی فدراو تغییرات بینی نشده الخطاب تمامی موارد پیشفصل -21
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 تعاریف
ایجاد شده بود (  1995به دنبال تغییر فدراسیون ورزش در ارتفاع ) که در سال  ،2228در سال  ،فدراسیون بین المللی دوى کوهستان

 کنترل و مدیریت ورزش ،ترویج ،جهت ارتقاء ،نامیده خواهد شد ISF فدراسیون بین المللی دوى کوهستان که بعد از این .شکل گرفت

 .دوى کوهستان و ورزش هاى چند منظوره مشابه به وجود آمد

سعه تو ،ی و شخصیدر راستای ارتقاء رقابتهای عموم ،با محترم شمردن محیط زیست "دوى کوهستان "در توسعه ورزش  ISF تعهدات

رقابتها و  ،دوى کوهستانمدیریت ورزش  ،ISF اهداف .و پرورش سالمت فیزیکی رقابت کنندگان می باشد های حرفه ای آموزشگاه

 .استمسابقات به عنوان یک فدراسیون بین المللی مستقل با هویت قانونی خود 

ISF -  دوى کوهستانفدراسیون بین المللی 

SKYRUNNER -  که در رشته دوى کوهستان رقابت میکندورزشکاری. 

SKYRUNNING – درصد باشد و شامل  6متر یا بیشتر و در کل مسیر حداقل متوسط شیب 2000ارتفاع تا  ،رشته دویدن در کوه

 دستها میو  باتون ها و کرامپونها .(UIAA gradesنباشد ) دوبیشتر از گرید  ،که درجه سختی صعود ،درصد 22قسمتهایی تا شیب 

 .برای تعدادی از مسابقات اجباری باشد ،دستکش های فنی و دیگر تجهیزات ممکن است .تواند برای کمک به حرکت استفاده شوند

 شاخه های دوى کوهستان 1-2-2

که به شرح ذیل تعریف  VERTICAL و SKY، ULTRA :شاخه های اسکای رانینگ تقسیم میشود به رشته های مختلف

 :میشوند

در کشورهایی که  .درصد باشد 15آسفالت در کل مسیر بایستی زیر  .صخره و یا برف باشند ،یخ ،راه باریک ،نند جادهمسیرها می توا

درصد  5 .درصد در طول کل مسیر را داشته و به باالترین نقاط برسند 1مسیرها باید حداقل متوسط شیب  ،متر ندارند 2222ارتفاع 

 .دامنه تغییرات قابل قبول است

 2.2.2   - SKY متر صعود عمودی 1222کیلومتر و حداقل  19تا  22مسافت مسابقات بین 

  ULTRA 2.3.3-  متر صعود عمودی یا ماکزیمم زمان اتمام مسابقه  2222کیلومتر با حداقل  99تا  52مسافت مسابقات بین

 .ساعت باشد 11بایستی زیر 

2.2.1 VERTICAL -  درصد با طول 22درصد و در بعضی قسمتها باالی  22متوسط مسابقات در سرباالیی با حداقل شیب

 .کیلومتر باشد 5ماکزیمم 

 سطوح فنی اسکای رانینگ  2.2.5

 .دیخچال و غیره می توانند در تعریف سطوح فنی مسیرها استفاده شون ،مسیرهای برفی ،ارتفاع ،پارامترهای اضافه مانند متوسط شیب

 عنواین مسابقه دوی کوهستان  2.1
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2.1.1 SKYRACE –  متر صعود عمودی 1222کیلومتر فاصله و  22با تعریف کلی رقابتهای اسکای رانینگ با حداقل 

2.1.2 SKYMARATHON -  متر  2222حداقل  .ساعت طی نماید 5کیلومتر و برنده بایستی کل مسیر را زیر  22حداقل فاصله

 .متر برسد 1222صعود عمودی داشته باشد یا به ارتفاع 

2.1.2 ULTRA SKYMARATHON –  متر  2222کیلومتر با صعود عمودی بیشتر از  99تا  52مسابقات بین 

2.1.1 VERTICAL KILOMETER -  5متغیر و شیب قابل توجه که از در مسیرهاى متر صعود عمودی  1222مسابقاتی با 

/+ -222)با دامنه تغییر  ،میشوددر سطوح با ارتفاعات مختلف تعریف  VERTICAL KILOMETER .کیلومتر تجاوز نمیکند

 VERTICAL KILOMETER .متر 3000متر تا  2000متر از  2000تا  1000از  ،متر 1000تا  0از  :به عنوان مثال متر(

 .هم وجود دارددو و سه برابر 

5-1-2 SKYSPEED-  شیب %22متر یا بیشتر صعود عمودی و بیش از  122مسابقاتی با. 

1-1-2 SKYSCRAPER RACING / VERTICAL RUNNING -  روى  %15مسابقات عمودی با شیب بیش از

 .داخل سالن یا خارج از سالنپله 

7-1-2 SKYBIKE - مسابقات ترکیبى شامل ترکیب دوچرخه سوارى یا دوچرخه سوارى کوهستان و VERTICAL 

KILOMETER یا رقابت هاى دوى کوهستان. 

8-1-2 SKYRAID-  در فواصل طوالنی بصورت ترکیبى با دیگر ورزشها مثل دوچرخه سواری کوهستاندوى مسابقات تیمی، 

 کوهنوردى و غیره ،اسکی

 ،متر ارتفاع و بدون هرگونه سختی کوهنوردی 3333زیر  SKYRACEو  VERTICAL KILOMETERدر مسابقات  1-3-7

  .محدودیت سنى ميتواند پایين تر بياید

در هر مسابقه به طور مجزا مشخص شود و در فرم مخصوص درخواست شرکت در مسابقه  ستىآئين نامه های ورودی بای

 .نوشته شده و موافقت و امضا گردد

دارای گواهی ورزشی پزشكی معتبر برای کشورى که مسابقه در آنجا  ،رقابتهاى اسكاى ریس برای ورزشكارانی که 2-3-7

زم ال ،درموارد مسابقات خاص )با مسير دشوار( .کوهستان آزاد است برگزار ميشود هستند و یا اعضاى فدراسيون ملی ورزش

 .است که شرکت کننده ها اثبات کنند که تجربه ی دویدن در ارتفاع باال و یا اسكی کوهستان را دارند

متر آزاد است  3333و یا باالی  UIAAدر مسير با مشخصات گرید دو   ULTRASKYMARATHON رقابتهاى 3-3-7

 سنگ نوردی و کوه نوردی. ،دوندگان با سوابق مناسب اسكای رانينگبرای تمام 
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 سازماندهی
زیر  ،و صعودهای ورزشی در سطح استان نوردی کوهزیر نظر فدراسیون  ،ی و سراسریانجام کلیۀ مسابقات رسمی در سطح کشور (9

  .شود می نظر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و با هماهنگی فدراسیون انجام

 .ایران است .ا .انجام مسابقات در سطوح مختلف فقط منوط به اخذ مجوز از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ج( 4

 رگزار گردد.ب تواند به صورت انفرادی، تیمی می مسابقات( 1-2

 هر ردة سنی در مسابقات شرکت دهد.تواند دو تیم )الف و ب( را در  می برگزاری )میزبان(متقاضی ( 9

 است. نفر مسابقه دهنده 2هر تیم حداقل  در مسابقات تیمی: تعداد شرکت کنندگان( 2

 یا سرپرست اعالم نماید.هر تیم مجاز است تا در صورت نیاز فقط یک نفر را به عنوان مربی و ( 1-1

روز قبل از برگزاری  22ملزومات، شرایط شرکت و حضور، همچنین مدارک مورد نیاز شرکت کنندگان باید حداکثر تا  کلیه( 2-1
 ی به متقاضی برگزاری اعالم گردد.مسابقه به صورت کتب

از پایان مسابقه ستاد  روز پس 22، حق الزحمه عوامل اجرایی و ایاب و ذهاب و...( را حداکثر تا ، پذیراییاسکانکلیه هزینه ها )شامل ( 5

 نماید. می به مجریان اعالم و پرداخت برگزاری

رئیس هیئت داوری )رئیس جلسه( سرطراح و ناظر مدیر مسابقه ا شرکت ب فنی )جلسه توجیهی( قبل از شروع مسابقه باید جلسه( 6

 شود، عبارت است از: مسابقه دهندگان، مربیان و سرپرستان برگزار گردد، مواردی که باید در این جلسه مطرح 
بایست به ریاست رئیس هیالت داوری آغاز و شس از شرح چگونگی برگزاری مسابقه و معرفی عوامل اجرایی و * این جلسه می

شس ازآن رئیس  ها از سرطراح دعوت نموده تا نسبت به تشریح مسیر و موارد طراحی شده توضیح وتشریح زمانبندی

 رساند.سؤا ت، جلسه رابه شایان می داوری و شس ازشاسخگویی بههیالت

 نماید و توضیحات جانبی و خارج از مسائل فنیدر مسابقاتی که برنامه افتتاحیه ندارد مدیر مسابقه در جلسه فنی شرکت می* 

 گیرد.داوری و طراحی را برعهده می

 ( اعالم اهداف مسابقه.1-1

 ( معرفی عوامل اجرایی.2-1

 ها.( تشریح زمانبندی2-1

 (.Fair Playدعوت به برگزاری مسابقه جوانمردانه )( 1-1

 مسائل داوری و شرح روش امتیازدهی توسط رئیس هیئت داوری.توصیف ( 5-1

( توصیف چگونگی اجرای مسابقه، موارد طراحی توسط سرطراح در صورت عدم حضور ایشان توسط رئیس هیئت داوری 1-1
 شود.توضیحات سرطراح ارائه می

 دی های اردویی و معرفی مسئول آن.وضعیت اردو، زمان بناعالم ( 7-1

 ( توجه دادن به امر بهداشت فردی و محیط.8-1
 ( نگهداری از اموال شخصی وعمومی.9-1

 ( پاسخ به سئواالت.12-1
 ای.( توجه دادن به مسائل فرهنگی، شرعی، عرفی و ملی و پرهیز از مسائل حاشیه11-1

 رنامه افتتاحیه( به شرح زیر است:آغاز )بزمان  رئوس برنامه های اجرایی در( 7

 قرائت آیاتی از قرآن.( 1-7
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 پخش سرود جمهوری اسالمی ایران.( 2-7

 ( اعالم برنامه.2-7

 ...سخنرانی یک یا دو نفر از مسئوالن ورزشی، اجتماعی یا( 1-7

 پایان )برنامه اختتامیه( به شرح زیر است: زمان رئوس برنامه های اجرایی در ( 8

 .آیاتی از قرآن ( قرائت1-8

 .پخش سرود جمهوری اسالمی ایران( 2-8

 .اعالم برنامه( 2-8

 ...سخنرانی یک یا دو نفر از مسئوالن ورزشی، اجتماعی یا( 1-8

 ( اعطای جوایز.5-8

 ( اعالم تشکر و پایان مراسم1-8

 ان و یا نهاد برگزاری: بمیز فراهم آوردن موارد زیر توسط( 1

تیم امداد و نجات، نفرات اداری، کارکنان ثبت نام، هدایت کنندگان مسابقات، تیم پزشکی، ( هماهنگی جهت حضور 1-9

سمی از نهادها و سازمانهای ذیربط و مطابق با شرح هماهنگی کامل اداری و اخذ مجوز رو  خبرگزاریتدارکات و پشتیبانی، 

 این شیوه نامه. وظایف میزبان در

 مسابقات، تهیه دفترچه های راهنما و کارت شناسایی )آیدی کارت(.سازماندهی به ورودی ( 2-9

 آمبوالنس.پزشکی و  اتفراهم کردن امکان( 2-9

 ها در طول مسیر.( تشکیل تیم امداد و نجات جهت استقرار آن1-2-9

 اعالم قبلی.م کردن محل اسکان برای ورزشکاران در صورت فراه( 1-9

و ورزشکاران،  فراهم کردن محل مناسب برای عموم تماشاگران و نیز وسایل حمل و نقل مقامات رسمی و خبرنگاران( 7-9

 .و بالعکس به محل برگزاریعوامل اجرایی از خوابگاه 

 کنترل دوپینگ با هماهنگی فدراسیون پزشکی و یا هیات پزشکی ورزشی استان.( 8-9

 مکانات سرویس بهداشتی. فراهم کردن ا( 9-9

 .رددرعایت گ زمان برگزاری مسابقه می بایستدر تمامی بهداشت فردی و محیط : محیطی شامل مسائل زیست( رعایت 12-9

 باشد.مطابق با دستورالعمل کمیته محیط زیست فدراسیون باید می این مالحظات

 ردد.گمی( موارد پیش بینی نشده فقط با هماهنگی فدراسیون انجام 11-9
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 ساختار سازمانی مسابقات
 

نظور و به م صورت زیر هب دوی کوهستانمسابقات ی برگزاری ساختار کلت ،وری مناسب از امکانات و استفاده از زمانمنظور بهره هب     
 را است.االجها، استفاده بهینه از زمان و همچنین در جهت باالبردن کیفیت، مدیریت و برنامه ریزی الزمجلوگیری از تداخل مسئولیت

گردد باید مد نظر تمامی افراد حاضر در کادر داشتن هماهنگی و همکاری بین تمامی ارکان مسابقات که منجر به برگزاری بهتر می     
 .ار گیردقر

 
 

ساختار اجرایی مسابقات مسابقات

مدیر مسابقات

(سرپرست فنی ) ناظر فدراسیون 

میزبان

ات، تدارکات ستادی و فنی، ثبت نام و امور مالی، کادر پزشکی ، امداد و نج

...تدارکات و پشتیبانی، روابط عمومی ، امور فرهنگی، تبلیغات و

تیم طراحی

تیم داوری

(ورزشکاران)مسابقه دهندگان 

سرپرست تیم ها

تماشاگران
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 شرح وظایف مدیر مسابقات
 عریفت

دهی و هماهنگی در هر مسابقه بنابر حکم مسئول نهاد برگزاری   سازمان  ،مدیریت ،منظور اداره بهخصی است که   ش  :مدیر مسابقه 

 است.هر مسابقه  و هماهنگی دهیسازمان ،رکن مدیریت باالترین ،مسابقه مدیر، گرددانتخاب می ،مسابقه

 احراز مدیریّتشرای  

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

تان و دوی کوهسننچنین سننوابق برگزاری مسننابقات و هم گیری به موقعدرایت کافی و توان تصننمیم ،مدیریتی ۀداشننتن تجرب -2

 آشنایی با مباحث کوهنوردی، کوهپیمایی، داوری، طراحی و سوابق درخشان.

 .سال جاریورزشی  ۀمبیدارا بودن  -2

 .مسابقه تو داشتن نفوذ کالم به منظور افزایش کیفی خویشتن دار ،کاری و تعاونتوانایی ایجاد روحی هم -1

 دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی  -5

 مدیر وظایف شرح

 .رعایت کامل قوانین جاری کشور -1

 آن اشاره شده است.های برگزاری مسابقه به اشراف به وظایف مدیرمسابقه که در شیوه نامه -2

ط مسابقه و مراجع مرتب  ناظررئیس هیئت داوری و سرطراح و  ویژه  به ،با تمامی عوامل برگزاری مسابقه الزم وکافی هنگی اهم -2

 .تسهیل در اجرای هرچه بهتر مسابقهمنظور  به ،با موضوع

 .مربوط به مسابقه یری مکاتبات و انجام امور اداریگپی -1

 .مسابقهآغاز از پیش ،دارک و تجهیز ضروریات مورد نیاز مسابقهتو  ،برگزاریسازی مکان تالش در آماده -5

 .پیوست در این شیوه نامه طبق کاربرگ ،دقیق و مکتوب از مسابقه ،گزارش کامل ۀتهی -1

  ،مناسننبموقع و  خاذ تصننمیم بهکنندگان و اتتنظرهای دیگر عوامل برگزاری و همچنین شننرکت بررسننی پیشنننهادها و نقطه -7

  .ت موجودیشرایط و وضعبر طبق من

ست تمامی کاربرگ ها را از کادر اجرایی )     -8 سابقه موظف ا سیون ظنا مدیر م سرطراح  ،رفدرا ( جمع آوری  رئیس هیئت داوری و 

  .مسابقات و لیگ تحویل نماید کمیتهروز( به مسئول  5 نموده و به همراه گزارش خود )حداکثر ظرف مدت
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 مسابقات )سرپرست فنّی( ناظرشرح وظایف 
 عریفت

ست که      ناظر: ناظر صی ا سابقه   شخ سئول نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت برگزاری م ست  ،م شنهاد م  .ا سئول  حکم ناظر بنا بر پی

شی و         کمیته صعودهای ورز سیون کوه نوردی و  سابقات و لیگ فدرا سری و           تأییدم سرا سمی  سابقات ر سیون برای م فدرا

 .گرددصادر می )در مسابقات استانی( کاربردی یا هیئت استان

 شرای  احراز نظارت

 .سال سن در زمان ابالغ حکم 22قلت حدا -1

 .کافی در زمینۀ موضوع مورد نظارت تجربۀ -2

 .ید و متنوّع در زمینۀ مورد نظارتدوره سابقۀ مف 2داشتن حداقل  -2

 .ورزشی سال جاریداشتن بیمۀ  -1

 های برگزاری مسابقات.آشنایی با شیوه نامه -5

 .توانایی مدیریت و رهبری -1

 .و کوهنوردیمربیگری کوهپیمایی  2داوری دوی کوهستان یا درجه طراحی و  2داشتن حداقل مدرک درجۀ  -7

 .دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی -8

 وظایف شرح

 .رعایت کامل قوانین جاری کشور -1

 .نظارت دارد ،فنتی و غیر فنتی آنناظر فردی مستقل از مسابقه بوده و بر همۀ امور  -2

 نماید.مورد نظارت مسابقات تمامی قوانین حاکم بر برگزاری بایست برناظر می -2

سخ  -1 ست   گویی به هیچ ناظر موظتف به پا سابقه نی  را همچنین حق دخالت در امور داوری و طراحی .یک از عوامل اجرایی م

 .ردندا

 .بایست درخصوص وظایف محوّله کمال دقتت و رعایت تمامی جوانب را بنمایدناظر می -5

 .درصورت نیاز ،نظرهای الزم و مناسب با نوع مسابقه و مشاوره به مدیر مسابقه نقطه ارائه -1

ل حاص تبعات  اجرا بگذارد و موردشده از طرف ناظر را به  نظرات ارائه  ر است تا نقطه بدیهی است که مدیر مسابقه مخیّ   :9تبصرة  

 .مستقیماً متوجّه مدیر و عاملین خواهد بود ،نظرات ناظر از اجرا یا عدم اجرای نقطه

 .حضور کافی و مؤثتر داشته باشد ،بایست در تمامی مراحل برگزاری مسابقهناظر می -7
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ابقه یه و به مدیر مسپایان مسابقه ته در  ،های پیوست ناظر موظتف است تا گزارش کامل نظارت بر مسابقه را طبق کاربرگ   -8

 .تحویل نماید

 .همراه داشته باشد رتی خود را بهحکم نظا ،ناظر موظتف است تا هنگام شرکت در مسابقه -9

شدن نتایج هر مرحله      -12 صله پس از نهایی  ست بالفا سمی         ،ناظر موظتف ا سایت ر شار در  سامی نفرات برتر را جهت انت ا

 .فدراسیون به مسئول روابط عمومی اعالم نماید

گیرد های ایشان را برعهده می در صورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی نشده برای رئیس هیئت داوری، ناظر مسئولیت      -11

 و بالعکس.

سیر و داوری      -12 شاهده موارد خطا در طراحی م صورت م سابقه می ناظر در  صورت تذکر به رئیس هیئت    م ست موارد را ب بای

 داوری و سرطراح اعالم نماید تا نسبت به اصالح امور اقدام الزم بعمل آید.

 باشد.مسئولیت عدم اجرای تذکرات مربوطه ناظر به عهده رئیس هیئت داوری می -12

 ناظر فدراسیون )سرپرست فنی( -11

او  .مایدن جریان برگزاری مسابقات به تمامی موضوعات تشکیالتی مرتبط با کمیته رسیدگی می   ( ناظر فدراسیون )سرپرست فنی( در    1-11

 ،لوازم و امکانات فراهم شده توسط میزبان مسابقات ) از قبیل ثبت نام رقابت کنندگان و همراهان ،این اختیار را دارد که از مطابقت خدمات

مکانات مطبوعاتی و دیگر امکانات( با مقررات اطمینان حاصنننل نماید ناظر فدراسنننیون       ا ،پزشنننک ،لوازم اندازه گیری ارتفاع و ثبت نتایج    

شکیل می         سابقات ت سات که با میزبان م ضور در تمامی جل ست فنی( حق ح سرپر شته   ) شاور  هم چنین می ،شود را دا در  تواند به عنوان م

بل از ورود او به مسابقه ناظر فدراسیون )سرپرست فنی( از تمام جلسات هیئت داوری شرکت نماید در هنگام غیبت رئیس هیئت داوری و ق  

سابقه بر عهده دارد    سازماندهی را در محوطه م ست فنی(         طرف رئیس هیئت داوری وظیفه  سرپر سیون ) ستثنایی ناظر فدرا شرایط ا تحت 

داگانه این اقدامات به صورت ج ،ی مسابقهبرای مثال تغییر قالب برگزار ،اختیار دارد در مورد تقاضای اقدامات اضطراری تصمیم گیری نماید

 توسط کمیته مشخص شده اند او باید گزارشی به تفصیل از مسابقات به کمیته ارائه دهد.

ل هیئت داوری مسابقات را تشکی ،سرطراح و ناظر فدراسیون )سرپرست فنی( به همراه یکدیگر ،داور رده بندی ،( رئیس هیئت داوری2-11

 دهند. می
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 مسابقات وظایف میزبان شرح
 تعریف
ز اکوهنوردی مستعد جهت برگزاری مسابقات  شگاهبا ،نهاد ،ارگان ،سازمان ،شهر ،میزبان مسابقات در قالب یک استان :میزبان

تر تکیفیافزاری جهت برگزاری هر چه با افزاری و نرممناسب برگزاری و شرایط سخت ن ارکان مسابقه بوده که باید منطقهمهمتری
 .مسابقات را فراهم نماید

 شرای  احراز میزبانی
اعات منطقه ارتف) مین فضا مناسبأشرایط قانونی جهت برگزاری و ت ،داشتن آگاهی کامل میزبان مسابقات درباره نحوه برگزاری -1

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

 .مایدشرکت ن ،رددگمینماینده ی تام االختیار میزبان موظف است در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار  -2

ر این صورت در غی استاعالم آمادگی جهت میزبانی در بهترین شرایط هر سال قبل از تنظیم تقویم ساالنه مسابقات فدراسیون  -2
 .قبل از تاریخ برگزاری باید به فدراسیون اعالم گرددماه  2مراتب حداقل 

 .دارا بودن مجوزهای مورد نیاز جهت برگزاری با همکاری فدراسیون از ملزومات میزبانی است -1

ار شود در اختیدرآمدهایی که به واسطه فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی منجر به جذب منابع و حمایتگران مالی می -5
 .باشدفدراسیون می

 شرح وظایف

 .دوی کوهستانرعایت و اجرای کامل قوانین جاری کشور و شیوه نامه برگزاری مسابقات  -1

 )اخذ مجوز الزم ( .استکلیه هماهنگی های داخلی استان با نهاد ها و سازمان های ذیربط برعهده میزبان  -2

 .ب استفی ما بین میزبان و فدراسیون صاح در موارد پیش بینی نشده توافقات -2

 .باشدمسابقات به عهده میزبان می و هماهنگی های محلی و استانی ایمنی کامل ،در نظر گرفتن مسائل امنیتی -1

 .استمعرفی افراد شایسته جهت همکاری با کادر رسمی فدراسیون به عهده میزبان   -5

 شده  مشخص رئیس هیئت داوری  ،سرطراح  های الزم را جهت اطالع ازهماهنگی دیبا مسابقه  یبرگزار از قبل روز12 حداقل -1
 .به عمل آورد

 .مایدمین نرا با هماهنگی رئیس هیئت داوری تأمیزبان موظف است افراد مورد نیاز جهت انجام پذیرش و ثبت نام مسابقه دهندگان   -7

 :استموارد زیر  ،از وظایف مهم میزبان برنامه ریزی جهت تامین و هماهنگی  -8
 .بلیغاتت، امداد و نجات، الزامات پزشکی، روابط عمومی، امور فرهنگی و، کادر پزشکیثبت نام و امور مالی ،ی و فنیتدارکات ستاد

حین مسابقات و همچنین تأمین خوابگاه مناسب در حد امکان  ،پذیرایی مناسب در وعده و میان وعده ها از کادر اجرایی در قبل -9
 .نزدیک ترین موقعیت به محل برگزاری

تهیه و ارائه کاربرگهای مورد نیاز طراحان و داوران و هم چنین تأمین  ،هزینه های تردد ،دست مزدها ،ستقرارتأمین محل ا -12
 ( 11)تأمین لوازم مورد نیاز مطابق فهرست صفحه  .بر عهده برگزار کننده است ،امکانات فنی برای برگزاری مسابقه

 :به ترتیب زیر استروال ثبت نام متقاضیان در تمامی مسابقات دوی کوهستان  -11
 دریافت و کنترل مدارک 11-2   کاربرگهای مخصوص مسابقهتمامی تکمیل  11-2    احزار پیش نیازها 1-11

 دعوت و بکارگیری از طراحان و داوران رسمی دو کوهستان -12

 جذب و هماهنگی با اسپانسر )حمایت کننده مالی( با توافق فدراسیون -12
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 های میزبان مسابقات و یا نهاد برگزاریزیر مجموعه فیوظا شرح
 :تدارکات ستادی و فنی -9

سه بخش قبل        سابقات را در  سایل و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری هر چه بهتر م شرایط و تهیه و  ،* بطور کل فراهم نمودن 

 ،لوازم مربوط به طراحی ،فراهم نمودن زیر ساخت برگزاری مسابقات اعم از مکان برگزاری   .حین و بعد از مسابقات را به عهده دارد 

  .پشتیبانی و غیره به عهده این ستاد است، خوابگاه ،داوری

 ثبت نام و امور مالی: -4

 ان از پذیرش تمامی* مسننئولیت کنترل مدارک با توجه به مدارک مورد نیاز مندرج در اطالعیه های مربوط به هر مسننابقه و اطمین

 نفرات حائز شرایط شرکت در مسابقات و تنظیم لیست نهایی نفرات شرکت کننده و ارائه آن به کادر داوری را بر عهده دارد.

 بایست در حضور و با نظارت رئیس هیئت داوری و ناظر مسابقه انجام شود.* ثبت نام می

توافقات از پیش تعیین شننده به مسننئولین ذیصننالح و مسننئولیت تمامی * دریافت هزینه هر مسننابقه و همچنین پرداخت آن طبق 

 دریافت و پرداخت ها به عهده این بخش از ارکان مسابقات است.

 کادر شزشکی: -9

 * معاینه نفرات مسابقه دهنده و دادن مجوز شرکت در مسابقه.
صورت بروز آسیب دیدگی برای تمامی افراد حاضر     * با حضور به موقع در تمامی مراحل مسابقات نسبت به درمان سریع و موثر در    

 نمایند.در مسابقات اقدام می
* هماهنگی جهت اسننتقرار تیم امداد و نجات در نقاطی که امکان دسننترسننی به آمبوالنس و امدادرسننانی زمینی و هوائی مناسنب  

 میسر باشد.

 :امور فرهنگی و تبلیغات ،رواب  عمومی -2

شاعه امور   سیاست های جاری کشور   * رعایت و ا فدارسیون کوه نوردی و صعودهای    ،وزارت ورزش و جوانان ،فرهنگی منطبق بر 

 .ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان استان

حین و بعد از  ،اطالع رسننانی در سننه برهه زمانی )قبل ،اخذ مجوزهای مورد نیاز ،* تمامی مسننائل مربوط به هماهنگی های اداری

خبرنگاران و برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه را   ،ارتباط با سایت ها  ،مجری گری سالن  ،مسابقات( دعوت از مدعوین و مسئولین  

  .بر عهده دارد

  .* در موارد پیش بینی نشده نظر فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی صاحب است
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 تاندوی کوهسمسابقات ومیزبانی برگزاری برای مورد نیازو تجهیزات  لوازم فهرست

 مالحضات لوازم مورد نیاز ردیف

  تهیه فایل صوتی قرآن مجید و سرود ملی  9

  ..(.سرپرست ها و ،مسابقه دهندگان ،آی دی کارت )کارت اجرایی کادر 4

  تعداد مورد نیازکنندگان به برای نصب شماره به پیراهن شرکتی قفل سنجاق 9

  MS Office  هایافزاربه نرم مجهزتاپ لپ دستگاهیک 2

  افزاری )یک عدد کارتریج اضافی(افزاری و نرمیک دستگاه چاپگر و ملحقات سخت 5

  به تعداد الزم ار بلند و چندراهی برقیّسیم س 6

  پخش صدا و موسیقی دستگاه 7

  )بدون کالم( مناسبیقی موس 8

1 
 ،یقیچ ،تخته وایت برد ،چسب پارچه ای ،چسب مایع ،پهن ایی شیشهنوار چسب ،منگنه دیواری ،ماژیک ،لوازم تحریر )خودکار

 و...( مداد ،A4کاور دکمه دار  ،استامپ ،سنجاق قفلی ،A4 در قطع کاغذ
 

  حلقه 1از هر رنگ  ،های مختلفرنگی پهن در رنگی نوار چسب 91

  و صندلی جهت عوامل ثبت نام یز معدد  5حداقل  99

  صندلی یا سالن دارای صندلی به تعداد شرکت کنندگان جهت جلسه فنی 94

  (وجه به شرایط محیطی محل اختتامیهاختتامیه ) با تی برای قهرمانی وسکت 99

  سینی اهدای مدال ،احکام قهرمانی و گواهی شرکت در مسابقه ،مدال 92

  امداد و نجات ،ملزومات پزشکی 95

  ...طرتاحان و ،شکل برای کادر برگزاری شامل داوران لباس یک 96

  و لیزر ) یک دستگاه ( دوربین عکاسی ،برداریدو عدد دوربین فیلم حداقل 97

  .مربیان و ناظر مسابقه ،ورزشکاران و سرپرستان ،وآمدِ کادر و عوامل اجراییرفت  ،خوابگاه ،تهیه و تأمین تغذیه 98

91 
سانتیمتر با رنگ منطبق با شرایط جوی منطقه و متن خوانا به ازای هر  22*  15تهیه شماره جهت شرکت کنندگان در ابعاد 

 شرکت کننده دو عدد
 

  .. به تعداد مورد نیاز.اعالم نظر داوران و ،گزارش ناظر ،گزارش سر طراح ،تکثیر از فرم خام ثبت نام 41

49 
سانتیمتر به رنگ فسفری جهت آماده سازی محوطه  522*  12 سه گوش ریسه ای الوان و نوار در ابعادتهیه و تدارک پرچم 

 سانتیمتر (. 52* 222شروع و خط پایان ) بنر شروع و پایان 
 

44 
 سانتیمتر 22* 22پرچم تعیین مسیر حرکت در ابعاد 

 سبز ) بستگی به شرایط اقلیمی منطقه ( ،فسفری ،نارنجی ،ترجیحاً در رنگهای قرمز
 

  سانتیمتر 22*  22پرچم تعیین محل استقرار داوران در ابعاد  49

  آب و مواد غذایی ،تهیه و تأمین وعده غذایی جهت شرکت کنندگان و کادر اجرایی و برقراری ایستگاه های امدادی 42

  بی سیم و یا تاکی واکی 45

تواند نوآوری فنی و استاندارد مورد مسیر متناسب با شرای  منطقه و همچنین می ی مسیرشرچم راهنماگذاری و * نشانه، عالمت

 تأیید کمیته مسابقات و لیگ این فدراسیون باشد.
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 مسابقاتتیم طراحی  فیوظا شرح
 :شودیرمیز موراد شاملسرطراح فیوظا. دینما منصوب مطابق با آخرین نتیجه بازآموزیرا سرطراح دیبا برگزارکننده نهادای ونیفدراس .1
 .رعایت کامل قوانین جاری کشور .2
 .و فرهنگی عرفی ،اخالقی ،فرهنگی ،رعایت حد و حدود مسائل شرعی .2
 .( استابقه بر عهده سرطراح )مدیر مسیرمسئولیت طراحی و تیم طراحی مس .1

این  .ایستگاههاى کمک رسانی و تدارکات و غیره است ،کنترل تعیین نقاط ،گذاریعالمت ،طراحی ،مسیر مسابقهمسئول ، مدیر مسیر
مواقع  خدمات رسانی پزشکی در ،نقاط پرخطر ،جوانب مسابقه وظایف شامل مسئولیتهای زیست محیطی و همینطور مسئول ایمنى تمام

 .برای شرکت کننده ها و تماشاگرها می باشد غیره تعیین محل نقاط خروج و ،اضطرارى

جام ان داری مسیر نگهپرچم گذاری و دربارة تمامی امور مربوط به طرتاحی و  رویداداز پیش ،فکری اعضای تیم طرتاحی همسرطرتاح با   .5
 ربوط بهمبه رییس هیئت داوری در مسائل فنتی   ،است  مسیر  طولمسئول کنترل استانداردهای فنتی و ایمنی    ،سرطرتاح  .نمایدوظیفه می

سیر  شاوره می    م سابقه م ش ب ،دهدم سیر  ۀه تهیّۀ نق سازان   و محلت قرارگیری  ،کمک کرده م ستند  صیه تیم های امداد  ،م  را به داوران تو
  .کندمی

آموزشی خود را   ةکه مراحل نهایی دور ،حاضر در مسابقه   زورهر یک از طرتاحان کار سرطرتاح ملزم است گزارشی دربارة مسابقات و      .1
 .ارائه نماید ونیفدراسبه  ،گذرانندمی

 .شرکت نماید ،رددگمیبرگزاری مسابقه که قبل از مسابقه برگزار فنی )جلسه توجیهی( سرطراح موظف است در جلسه  .7
ساس برنامه ریزی های از        .8 سابقات و بر ا سابقات را با توجه به زمان بندی و مراحل م سیر جهت برگزاری م سولیت طراحی م بل ق م

 .تعیین شده را به عهده دارد
 .استنظر گرفتن ایمنی مسیرها در کلیه مراحل مسابقه به عهده سرطراح و تیم طراحی  مسولیت کامل و در .9

 .بقهمسا یمنیا یاطیاحت اقدامات تیرعا تیمسئول و شانیا حیصح تیفعال از کردن دایپ نانیاطم ،طراحانکمک کار یهماهنگ .12
 .مسابقه شروع از قبل ،احلمر ریمسنگه داشتن  ای دهیپوش .11
ست در  سرطراح  .12 ست با هماهنگی و نظارت مدیر       موظف ا سابقه تحویل گرفته ا سابقه تمامی تجهیزاتی را که در ابتدای م پایان م

 .مسابقه به مسئول پشتیبانی تحویل نماید
 بدیهی است مسئولیت اصلی در هر    .برای همکاری بعنوان طراح دعوت نمایدآموزش دیده از فرد یا افرادی  ،سر طراح مسابقه باید پس از انتصاب    .12

 طراح مسابقه خواهد بود.سر زمینه ای بر عهده
 .هستندداری تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده ی طراحان موظف به حفظ و نگهکلیه .11
شده برای سرطراح در مسابقات رسمی       .15 د فرد جایگزین با پیشنهاد ناظر مسابقات و تایی   ،در صورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی ن

  .مسابقات و لیگ انتخاب می شود کمیته
رعایت بهداشنننت فردی و محیط و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان در طی            ،طراحان موظتف به حفظ اموال عمومی     .11

  .برگزاری مسابقه است
 .چینش و برچینی تجهیزات طراحی بر عهده تیم طراحی است .17
 .داوری مسابقات رئیس هیئت ،ناظر ،هماهنگی کامل سرطراح با مدیر .18
 استفاده از پوشاک مناسب عرف و شرع و مطابق بخشنامه های مربوطه. .19
 مربیان، سرپرستان و میزبان. ،تبلیغ له و علیه مسابقه دهندگان ،اطالع رسانی ،عدم تشویق .22

شده اند در مورد کلیه ی ا            .21 سط میزبان تعیین  سابقه تو ضای تیم طراحی که پیش از م شورت با اع ضمن م ه، مور مربوط به طرح و برنامسر طراح 
سابقه و تجهیزات موردنیاز    ستانداردهای فنی و ایمنی بوده، نظرات رئیس     مطابق با مقررات انجام وظیفه می ،شامل طراحی م سئول کنترل ا نماید او م

سرطراح ملزم است گزارشی در مورد مسابقات و گزارشی در مورد هر یک از    .نماید تامین می ،هیئت داوری در ارتباط با مسائل فنی در محدوده مسابقه  
 به کمیته ارائه نماید. ،ذرانندگمیسرطراحان کارآموز حاضر در مسابقه که مراحل نهایی آموزشی خود را 
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 لوازم مورد نیاز انفرادی تیم طراحی

 شرح ردیف

 مناسب مسابقه و فصلکفش  1

 دستکش کار 2

 لوازم التحریر 2

 دوربین عکاسی 1

 دوربین دو چشمی 5

 پوشاک مناسب فصل و لوازم شخصی 1

 نقشه منطقه 7

8 GPS- پاور بانک -تلفن همراه 

 سوت 9

 هدالمپ 12

 زیرانداز ،کیسه خواب ،کوله پشتی 11

 کاور ضد آب برای نوشت افزار  ،کرنومتر ،کیت کمکهای اولیه ،فالسک ،قمقمه ،باتون 12

 لیرز 12
 

 لوازم مورد نیاز عمومی تیم طراحی

 شرح ردیف

 سانتیمتر و یا عالمت ها و نشانه های قابل دید  22* 22پرچم تعیین مسیر حرکت در ابعاد  1
 *سبز )بستگی به شرایط اقلیمی منطقه( ،فسفری ،نارنجی ،ترجیحاً در رنگهای قرمز

 خط شروع و پایان به تعداد الزم  ،) مابین مسیر (چادر جهت برپایی ایستگاه های امدادی  2

 GPS ،دوربین عکاسی و فیلمبرداری )همراه با ملزومات مربوطه( ،لیرز 2

 کاور شناسایی تیم طراحی 1

 امکانات ترابری -بی سیم و یا تاکی واکی 5
 

 و میزبانی مسابقات * رجوع به فهرست لوازم مورد نیاز برگزاری
تواند نوآوری فنی و استاندارد مورد تأیید کمیته گذاری و شرچم راهنمای مسیر مسیر متناسب با شرای  منطقه و همچنین می* نشانه، عالمت

 مسابقات و لیگ این فدراسیون باشد.
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 مسابقات تیم داوری فیوظا شرح

 تعریف
ضاوت و رده بندی عادالنه را برعهده دارد    تیم داوری:     سئول ق ست با رعایت عدالت     .تیم داوری م سابقات می بای کلیه ی مراحل م

 کامل با شرایط یکسان و منطبق بر قوانین بین المللی قضاوت شود.

 شرح وظایف رئیس هیالت داوری

 
 هدر نظر گرفتن تمام مسائل مرتبط با مسابقنقش هيئت داورى مسابقه تصميم گيری با  -نقش و وظيفه هيئت داوری  11-5

بررسى و تعيين تكليف اعتراضات و  ،پيدا کردن راه حلهایی برای رفع اختالفات ،شرایط آب و هوایی نامساعدبا لحاظ کردن 

ميم صتضمين برگزارى سالم و جوانمردانه مسابقات و ت ،اطمينان دادن بر استاندارد بودن مسابقات و رتبه بندى ها ،شكایات

 .ميباشد ،گيرى در مورد هرگونه سؤالى که ممكن است در مورد نواقص و غير شفاف بودن مسابقه بوجود آید

 عرفی و اجتماعی. ،اخالقی ،فرهنگی ،رعایت حد و حدود مسائل شرعی -1

 رعایت کامل قوانین جاری کشور. -2

 .داردبرعهده را  و تیم داوری های مسابقهتمام جنبه ۀمسئولیّت همه جانب ،هیئت داوری رییس -2

سایر مسئوال   ةمحدود ،این مسئولیّت  .عهده دارد برمسئولیّت کامل فضای مسابقه را     ،هیئت داوری رییس -1   ینفعّالیّت خبرنگاران و 
  .شودنیز شامل مینماید معرتفی میمیزبان مسابقات را که 

ساتی را که با مسئوالن       ،هیئت داوری سییر -5 سیون  سرپرستی تمامی جل س چنین هممسئوالن برگزاری و   وفدرا ات فنتی تمامی جل
  .برعهده دارد نیزشود را دهندگان تشکیل میو مسابقه هامسئوالن تیم ،که با میزبان مسابقات

سابقات ب    رییساگرچه  -1 ضاوتی را در م ست می امّا ،عهده نداردرهیئت داوری معموالً نقش ق از  یکی ،تواند در هر زمانی که الزم دان
 .انتخاب نموده و انجام دهد ،عهده دارندرداوران ب یا دیگر ،رده بندوری را که معموالً داور وظایف دا

 ةحاضر در مسابقه که مراحل پایانی دور مسابقه و هریک از داوران کارآموز بارةدر یهیئت داوری ملزم است گزارشی تفصیل  رییس -7
 .ارائه دهد فدراسیونبه  ،گذرانندهای داوری خود را میآموزش

سابقه با         :نقش و وظیفه هیئت داوری -1-7 سائل مرتبط با م صمیم گیری با در نظر گرفتن تمام م سابقه ت نقش هیئت داوری م
بررسننی و تعیین تکلیف اعتراضننات و  ،پیدا کردن راه حل هایی برای رفع اختالفات ،لحاظ کردن شننرایط آب و هوایی نامسنناعد

 تضمین برگزاری سالم و جوانمردانه مسابقات و تصمیم گیری ،ندارد بودن مسابقات و رتبه بندی هااطمینان دادن بر استا  ،شکایات 
 .است ،در مورد هرگونه سوالی که ممکن است در مورد نواقص و غیر شفاف بودن مسابقه بوجود آید

سئول  داوری هیئت رئیس -8 سابقات  مختلف مراحل ایمنی حفظ م سالم و جوانمردانه  م ست  و ایجاد رقابت  سی  .ا سیر  هر بازر  و م

  مشکل هرگونه وجود صورت در) .نننابقه بر عهده رئیس هیئت داوری استمس روعنننش از پیش آن بودن ایمن از اطمینان حصول

 .(کند متوقف را مسابقه فوراً تواند می
 .است آمادهیا مسابقه دهندگان، داوران مسیر و عوامل اجرایی  مسابقهپزشک، تیم امدادی،  اینکه از اطمینان -9

 .است ها نامه آیین و قوانین مطابق چیز همه اینکه از اطمینان و فراخوانی منطقه و قرنطینه منطقه کنترل -12
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ست با         داوری هیئت رئیس -11 سابقه تحویل گرفته ا سابقه تمامی تجهیزاتی را که در ابتدای م ست در پایان م نگی و هماهموظف ا
 .نظارت مدیر مسابقه به مسئول پشتیبانی تحویل نماید

یشنهاد  فرد جایگزین با پ ،در صورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی نشده برای رئیس هیات داوری در مسابقات رسمی فدراسیون      -12
 .مسابقات و لیگ انتخاب می شود کمیتهناظر مسابقه و تایید 

 طراح مسابقات.ناظر و سر  ،هماهنگی کامل با مدیر -12

صورت نیاز       -11 سابقه( به اتفاق ناظر و در  ضات که پس از دریافت برگ اعتراض و مبلغ مربوطه )معادل با ورودی م سیدگی به اعترا ر
 شود.سرطراح انجام می

 شرح وظایف تیم داوری
 .بایست در ساعات مقرر در محل مسابقه حضور پیدا کنندداوران می -1

 .هستندداری تجهیزاتی که در اختیار آنان قرار داده شده ی داوران موظف به حفظ و نگهکلیه -2

 .در بخش داوری از الزامات تیم داوری است ،رعایت جدول زمانبندی و اجرای به موقع مراحل مسابقه -2
 (....جلیقه رسمی و. ،سوت ،زمان گیر ،)نوشت افزار .همراه داشتن پوشاک و تجهیزات انفرادی برای داوران الزامی است -1

 ست اانجام پذیرش و ثبت نام مسابقه دهندگان بر عهده تیم داوری  ،در مسابقاتی که فدراسیون میزبانی مسابقه را برعهده دارد -5

در طیّ  رعایت بهداشنننت فردی و محیط و همکاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبان            ،داوران موظتف به حفظ اموال عمومی  -1
 باشند.مسابقه می ریبرگزا

 باشد.چینش و بر چینی تجهیزات داوری بر عهده تیم داوری می -7

 .استفاده از پوشش مناسب شرع و عرف -8

 مربیان و سرپرستان. ،اطالع رسانی و تبلیغ له و علیه مسابقه دهنده گان ،عدم تشویق -9

 .نفرات الزامی است Rankingبرداری برای ثبت رنکینگ در خط پایان دوربین فیلم -12
 گیر در خط پایان مستقر باشند.نفر داور به همراه دستگاه زمان 2بایست برای رده بندی نفرات و ثبت نتایج حتماً می -11
 داوران مسابقه -12

های نامهیری مسابقه براساس مقررات و آیینگیت و شفافیت در تصمیمقضاوت و داوری عادالنه، حسن خلق، روی گشاده، صراحت بیان، قاطع( 1-12
 موضوعه از وظایف و شرایط داوری مسابقه خواهد بود.

تواند یک نفر از داوران را به عنوان نمایندة خود  رئیس هیأت داوری میدر بخش انضننباطی، در صننورت نیاز، رئیس هیأت داوری عضننویت ( 1-1-12
 معرفی نماید. 

 .رددگمی زمان با رعایت قوانین مطرح در این آیین نامه محسوبزمان مناسب و نداشتن خطا، مبنای امتیاز در مسابقه است. بهترین ( 2-1-12

سب خواهند کرد.        ( 2-1-12 سابقه، ک سه هم آهنگی قبل از آغاز م سیر اطالعات الزم را، در جل سابقه، درباره منطقه و طراحی م سابقه   داوران م یک م
 شامل داوران ذیل است:

 ( داوران منطقه آغازین )استارت(1-1-12

 داوران مسیر مسابقه( 5-1-12

 ( داوران خط پایان1-1-12

 اوری مسابقهرئیس هیئت د( 7-1-12

 (Grouping Judgeشرکت کنندگان )رده بندی داور ( 2-12
 داور ثبت زمان )داور رده بند( (1-2-12



 مسابقات و لیگ نوردی وصعودهای ورزشی، کمیته کوهفدراسیون 

  «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 

24 

 

وظیفه وی تفکیک شرکت کنندگان در گروه های مشخص شده، براساس شمارة شرکت کنندگان و فرم گروه بندی و هدایت آنان به منطقه   ( 2-2-12
 بازبینی تجهیزات است. 

 (Control Judgeداور بازبینی تجهیزات )( 2-12
 ست. وظیفه وی بازبینی لوازم و تجهیزات شرکت کنندگان براساس بخشنامه ابالغی ا( 1-2-12

 (Transit Area Judgeداور منطقه عبور )( 1-12
مشنناهدة شننماره و گروه وی و هدایت هر گروه با توجه به عالمت داور آغازگر به منطقه  ،رویت کارت مجوز و مشننخصننات شننرکت کننده( 1-1-12

 وظیفه داور منطقه عبور است.  ،با فاصله زمانی مشخص ،آغازین

 (Starterداور آغازگر )( 5-12
شروع  ( 1-5-12 شرکت کنندگان در خط  شخص،    ،نظارت بر آرایش  شروع، با عالمتی م هم آهنگی با داوران خط پایان برای ثبت زمان و اعالم زمان 

 .استاز وظایف وی 

نیز جریمه ای  هر گونه تخلف از مقررات و انجام خطاهای مهم در این مرحله، منجر به حذف خاطی از دور مسننابقه خواهد شنند و در پایان ( 2-5-12
 ردد. گمیتیمی برای تیم خطاکار محاسبه 

 (Check Point) داوران مسیر مسابقه( 1-12
 کتعداد داوران مسیر مسابقه و تنوع آن متغیر بوده و وظیفه داوران نظارت بر کوه پیمایان در طول مسیر و ثبت امتیازات مثبت و منفی هر ی   ( 1-1-12

سرع                صل در ا ست نتایج حا ضروری ا ست.  شرکت کننده ا ستخراج مجموع امتیازات هر  شرکت کنندة خاطی و ا شمارة  شده و  با قید کد خطای انجام 
 داوران خط پایان اطالع داده شود. وقت به 

ضاوت            ( 2-1-12 سیر در معرض ق شرکت کنندگان در تمام طول م شود که  سیر باید به گونه ای انتخاب  ستقرار داوران م ست تعداد و محل ا بدیهی ا
 باشند. 

 داور قرائت زمان ،داوران خط پایان( 7-12

این داور به محض عبور شرکت  .شود ( و هم آهنگ میSynchronizeهم زمان ) ،ر آغازگرداو زمان سنج این داور با ،قبل از شروع مسابقه( 1-7-12
 نماید تا داوران ثبت زمان آن را ثبت کنند.  کننده از خط پایان زمان و شماره وی را اعالم می

رکت کننده ثبت شدر جدول و ردیف مربوط به هر  .نماید است ایشان موظف اند زمانی را که داور قرائت زمان اعالم می یک نفراین داور ( 2-7-12
   کنند.

سنج دقیق در محل خط پایان    ( 2-7-12 صویربرداری با زمان  ستفاده از ابزارهای ت سابقه را    ،عالوه بر کاهش خطاهای داوری ،ا سی مجدد م امکان برر
 آورد. نیز فراهم می

 (Judge Leaderرئیس هیئت داوری )( 8-12
تواند در هر یک از مناطق رقابت به  می ،ضننمن نظارت دقیق بر نحوه انجام یکایک مراحل مسننابقه ،داوری به عنوان داور آزادرئیس هیئت ( 1-8-12

 امر قضاوت نیز بپردازد. 

 بایست به تایید رئیس هیئت داوری برسد. نتایج و تمامی کاربرگ های داوری می( 2-8-12

 بایست با امضای رئیس هیئت داوری به مدیر مسابقه ارائه گردد.  رایانه نیز نتیجه حاصل میدر صورت استخراج نهایی نتایج با ( 2-8-12

سابقه      ( 1-8-12 ستاد اجرایی م شکایت نامه به  سال  صورت بروز تخلف و ار سابقه  ،در  ضور رئیس هیئت داوری   ،پس از پایان م سه ای با ح  سر  ،در جل
 ردد. گمیرسی الزم انجام پذیرفت و رأی نهایی اعالم نوردی قضاوت و بر طراح و ناظر فنی فدراسیون کوه

، مسننئولیت کامل منطقه مسننابقه را به عهده دارد ن این منطقه مشننخصنناً شننامل منطقه فراخوانی )ترانزیت( و محدوده  رئیس هیئت داوری( 5-8-12
ولیت همه جانبه شود. مسئ میزبان مسابقات را نیز شامل میمسابقه است. این مسئولیت محدوده فعالیت خبرنگاران و سایر مسئوالن معرفی شده توسط 

ساتی را که با مسئوالن کمیته و مسئوالن        .رئیس هیئت داوری تمام جنبه های جریان مسابقه را در بر دارد  رئیس هیئت داوری، سرپرستی کلیه ی جل
ئت داوری اگرچه رئیس هی .شود را بر عهده دارد دهندگان تشکیل میها و مسابقه مسئوالن تیم ،و تمامی جلسات فنی که با میزبان مسابقات ،برگزاری

ا ی ،تواند در هر زمانی که الزم دانسنت یکی از وظایف داوری را که معموالً داور رده بندی  معموالً نقش قضناوتی را در مسنابقات به عهده ندارد، او می  
نیه داوران آن مسابقه در به کارگیری قوانین مسابقات با        رئیس هی .دیگر داوران به عهده دارند انتخاب نموده و انجام دهد ن نوج نئول ت نس ئت داوری م
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شان پیش از  توجه  سابقات و هر یک از داوران کارآموز            آغازبه اختیارات صیل در مورد م شی را به تف ست گزار ست. رئیس هئیت داوری ملزم ا سابقه ا م
 به کمیته ارائه دهد. ،ذرانندگمیرا حاضر در مسابقه که مراحل پایانی آموزش های داوری خود 

 داور رده بندی و ثبت نتایج( 12
 .نماید درتمام زمینه های داوری یک مسننابقه منصننوب می ،( داور رده بندی را کمیته صننعودهای ورزشننی و برای کمک به رئیس هیئت داوری1-12

ضافه نیز می  شوند    داوران رده بندی ا سابقه به کار گرفته  ست داوران کارآموزی که در حال گذراندن مراحل   .توانند در یک م کمیته همچنین ممکن ا
اش تعیین نماید داور رده بندی مسئول اعالن و انتشار عمومی پایانی آموزش عملی خود هستند را برای کمک به داور رده بندی در انجام وظایف داوری

 تباط با برنامه مسابقات است. اعتراضات و هر گونه تغییرات مهم در ار ،لیست های شروع و نتایج
ی شود. وظیفه اصل   می همراهی ،داور رده بندی در انجام وظایف داوری اش به وسیله داوران مسیر که توسط میزبان مسابقات منصوب شده اند      ( 2-12

سابقه دهندگان    ضاوت در مورد عملکرد م ست  داوران ق صوب    تمامی داوران باید اطالعات کاملی از قوانین فنی و مقر ا سابقات م  میتهکرات حاکم بر م
 داشته و به وظایف شان آگاه باشندن و مستقیماً زیر نظر داور رده بندی و ثبت و نتایج انجام وظیفه نمایند.
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 لوازم مورد نیاز انفرادی تیم داوری

 شرح ردیف

 مناسب مسابقه و فصلکفش  1

 و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصل 2

 لوازم التحریر 2

 دوربین دو چشمی 1

 گیر(کرنومتر )زمان 5

 (وسیله ارتباطی )بی سیم/ تلفن همراه/ پاور بانک 1

 سوت ،هد المپ 7

 باتون ،فالسک ،قمقمه 8

 زیرانداز ،کیسه خواب ،کوله پشتی 9

 نقشه منطقه ،کیت کمکهای اولیه 12

 لیرز ،کاور ضد آب نوشت افزار ،تخته شاسی 11

 

 لوازم مورد نیاز عمومی تیم داوری

 شرح ردیف

 های ثبت امتیاز )برای داوران خط استارت، مسیر و خط پایان(کاربرگ 1

 .شروع و پایان به تعداد الزم ،چادر جهت برپایی ایستگاه های امدادی 2

2 
مکهای کیف ک ،(هوایی ،زمینینکی، امنداد و نجات و آمبوالنس )مین تیم پزشأتهیه و ت

 اولیه، امکانات ترابری

 لیرز، دوربین عکاسی، فیلمبرداری )همراه با ملزومات مربوطه( 1

 کاور شناسایی تیم داوری 5

 GPS ،سیمبی 1

 رجوع به فهرست لوازم مورد نیاز برگزاری و میزبانی مسابقات *
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       )ورزشکاران(دهندگان  همسابق فیوظا شرح
 تعریف

 به صورت انفرادی یا تیمی جهت انجام رقابت در فضای مسابقه اعالم حضور می نماید. شخصی است که مسابقه دهنده: 

 وظایف شرح
 سابقهمهای ذیربط قبل، حین و پس از ها و دستورالعملبخشنامه ،فرهنگی و اخالقی ،شئونات شرعی و عرفی ،رعایت کامل قوانین  .1

 .الزامی است

کوشش در جهت حفظ و نگهداری  ،همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقاتهمیاری و  .2
 .اموال و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست ،امکانات

 ب) عدم اطالع از قوانین منجر به سلهستندنین و برنامه مسابقات شرکت کنندگان شخصاً موظف به کسب اطالع کامل از قوا .2
 شود.(مسئولیت از مسابقه دهندگان نمی

  .کنندگان استتجهیزات دارای استاندارد به عهده شرکتلوازم و استفاده از  .1

 لوازم و تجهیزات مطابق با بخشنامه هستند.مسابقه دهندگان موظف به همراه داشتن پوشاک مناسب  .5

ای در زمان نوبت شروع خود تجهیزات مناسب را به همراه نداشته باشد اجازه شروع تالش در مسیر را نداشته از مسابقه دهنده اگر .1
 .دور رقابت ها حذف خواهد شد

 .بوده و از انجام اعمالی که مورد تایید عموم و جامعه است، خودداری نمودهدهنده موظف به پوشاندن هرگونه خالکوبی مسابقه .7

  .هستندکلیه مسابقه دهندگان و مسئولین تیم ها شخصاً مسئول عملکرد و رفتار خود  .8

  .شودی انضباطی ارجاع داده میدر صورت بروز مشکالت انضباطی شخص خاطی به کمیته .9

 .است به عهده شرکت کنندگان ) افتتاحیه و اختتامیه (به موقع از محوطه مسابقه در هر یک از مراحل مسابقهورود حضور و  .12

  .استارائه مدارک مطابق با اطالعیه مربوط به مسابقه در زمان پذیرش الزامی  .11

 .تمامی مسابقه دهندگان موظف به رعایت نکات عدم استفاده از مواد نیرو زا هستند .12

را  از مواد نیرو زامسابقه دهندگان باید همکاری الزم با کادر پزشکی برای اثبات عدم استفاده  ،در هر زمان و هر مرحله از مسابقات .12
 .داشته باشند

صورت کتبی به همراه وجه نقد توسط مسئولین تیم یا مسابقه دهنده که معرفی نامه کتبی و معتبر دارند ه اعتراض برابر قانون تنها ب .11
 .قابل پذیرش است

 .هستند تهیه شده توسط میزبان در حین مسابقه هایمسابقه دهندگان موظف به نصب شماره .15

 .داشتن کارت ملی و بیمه ورزشی سال جاری الزامی استهمراه  .11

 .رعایت کامل مفاد بخشنامه های مربوطه الزامی است .17

 رعایت بهداشت فردی و محیطی الزامی است. .18

 .مسابقه دهندگان موظف به تکمیل فرم پذیرش و ثبت نام و ارائه مدارک درخواستی هستند .19

 در طیّ برگزاری مسابقه است. کاری تمام عیار با نهاد برگزاری و میزبانو هم مسابقه دهنده موظتف به حفظ اموال عمومی  .22

 حضور ورزشکاران در جلسه فنی الزامی است. .21

 الزم است ورزشكاران بيمه شخصی )فدراسيون پزشكی( و بيمه شخص ثالث دارای اعتبار داشته باشند. .22
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ستفاده از ادر طول برگزاری مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد و نیز  ، صنفی و غیر متعارفسیاسیبیان هر گونه شعار یا عبارتی  .22
 دهندگان ممنوع است.عبارات موهون و زننده برای تشویق فردی یا تیمی مسابقه

رقابت کننده ها باید لباس و تجهيزی که در قوانين مسابقه از طرف برگزارکنندگان مشخص شده را  -لباسها و تجهيزات .21

ده تطابق ملزومات تعيين ش این أقالم بایستى با ،جهت تضمين امنيت شرکت کنندگان .مراه داشته باشندبپوشند و یا ه

رئيس هيئت داوران این حق را دارد  .مجاز نيستندلباسهاى زشت و جلف  .داشته و درشرایط درست و بى عيبى باشند

  .که هر تجهيزى را که معيوب و یا ناقص تشخيص داده شده رد کند

 ،شدستك ،ممكن است داشتن اقالمى مانند انواع لباسهای چسبان ،عالوه بر قوانين فردی مسابقات -زات اضافیتجهي .25

جهت  ISFچراغ پيشانی و غيره با توجه به شرایط مسير و یا شرایط آب و هوایی مطابق با قوانين ،عينک ،کيسه آب، کاله

کفش دوى کوهستان مناسب و جوراب  ،استفاده از ژاکت ضد باد Sky، Ultraدر مسابقات  .استفاده مورد نياز باشند

داده  با جزئيات شرح (توجيهىفنی )لزوم استفاده از این أقالم بایستى قبل از هر مسابقه اعالم و در جلسه  .ضرورى است

 .شود

آیا در طول تمامى شود که مشخص می (ISFتصویب کميسيون فنی )برگزارکننده مسابقه توسط هر  استفاده از باتونها .21

ده از تبعيت از نحوه استفا .اینكه کال ممنوع است هاى خاص آزاد است یاآزاد است یا اینكه در بعضى قسمت مسيرمسابقه

 )اعالم آن در جلسه فنی( باتونها اجبارى است.

مانها می ب ورود و زرقابت کننده ها باید از تمامی نقاط بازرسی تعيين شده عبور کنند براى اینكه ترتي -نقاط بازرسی .27

 .به لحاظ مسائل ایمنى استفاده شوند تواند برای رتبه بندی لحاظ شوند و در صورت کنسل شدن مسابقه

ار وفاد ،رقابت کننده ها باید به قوانينی که در ادامه ذکر می شود ،در طول مسابقه - هدایت مسابقه رقابت کننده ها .28

 :باشند

مسيرمسابقه را دنبال کنند و از تمام نقاط بازرسی عبور کنند و نباید در طی  رویتعالیم قابل رقابت کننده ها باید  .29

 .متری ایستگاههای کمكی و پشتيبانی بيرون بروند 133مسابقه از شعاع 

ادر و یا توسط ک رقابت کننده ها ممكن است خودشان به صورت داوطلبانه از مسابقه کنار بروند یا از طرف مدیر مسابقه .22

 .مجبور به کناره گيری از مسابقه شوند ،رپزشكى حاض

توضيح  مسابقه (توجيهیفنی ) ایستى براساس روشی که در طی جلسهداوطلبانه و یا اجباری( بگيری از مسابقه )کناره .21

 .در شرایط بسيار خاصداده شده در نقاط بازرسی انجام گيرد مگر 

يدن به پوش ،ده ها را در هر نقطه ای از مسير مسابقهشرکت کنن ،ممكن است ،مدیر مسابقه یا مسئولين نقاط بازرسی .22

 .وادار نمایند ،یا دیگر موارد از لباسها و تجهيزات اجباری بادگير، سرپوش یا کاله

شود درتست دوپينگ در نظر گرفته شده براى آنها برطبق ها خواسته میرقابت کنندهاز  -کنترل مصرف مواد نيروزا .22

ی تست مثبت بالفاصله رد صالحيت های با نتيجه(، شرکت کنند. رقابت کنندهWADAقوانين هر کشور و پروتكل )

 شوند.می
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 ن(دهندگان )ورزشکارا همسابقفهرست لوازم مورد نیاز 

 شرح ردیف

 مناسب مسابقه و فصل، شامل شلوار، کاپشن، کاله، دستکش و... پوشاک 1

 .مناسب با نوع مسابقه (لیتری )  12کوله پشتی حداقل  2

 شود.بدون ساق( اعالم می یا دار و)ساق های مربوطه نوع کفشبخشنامه مختصات مسیر در وضعیت و بنابرکفش مناسب فصل  2

 باتون یک جفت 1

 UV 122عینک استاندارد دارای  5

 وسایل مورد نیاز شخصی 1

 و...(ای، نوشیدنی، تنقالت تغذیه ) مواد قندی، نشاسته 7

 کیت بقاء و کمکهای اولیه و داروهای مصرفی در صورت نیاز 8

 هد المپ 9

 ، تلفن همراه، پاور بانکسوت 12

 .لوازم انفرادی ) توجه و رعایت کامل مفاد بخشنامه ( 11
 

 .در صورت استفاده از استرچ، حتماً شلوار کوتاه ورزشی روی آن استفاده شود *
 .گرددجزئیات لوازم مورد نیاز اعالم میو حتی در جلسه فنی نیز های منظوم هر مسابقه در بخشنامه *
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 هاشرح وظایف سرپرست تیم
 تعریف

سابقه( حین و بعد از م ،شود که هماهنگی و مدیریت تیم اعزامی را در کلیه مراحل مسابقه )قبلبه شخصی اطالق می سرشرست تیم:
 .بر عهده دارد

 شرای  احراز سرشرست تیم
 .در هنگام برگزاری مسابقه ،ال تمامس 25سنّ  دارا بودن حداقل -1
چنين آشتتنا به برگزاری مستتابقات صتتعودهای و هم گيری به موقعدرایت کافی و توان تصتتميم ،مدیریتی ةداشتتتن تجرب -2

 .ورزشی
 .سال جاریورزشی  ةبيمدارا بودن  -3
 .و داشتن نفوذ کالم ،کاری و تعاونتوانایی ایجاد روحی هم -1
 .تسلّط کافی بر زبان تخصّصی و عمومی غالب و موردنياز در مسابقات -5
 .دارای حسن شهرت اخالقی و انضباطی -6

 شرح وظایف سرشرست تیم 
 .فرهنگی و اخالقی در طول برگزاری مسابقه است ،عرفی ،مسائل شرعی ،سرپرست موظتف به رعایت تمامی قوانین جاری کشور -1
کوشش در جهت حفظ و نگهداری  ،همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقاتهمیاری و  -2

 .اموال و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست ،امکانات
 .ه جایگاه ویژه در محلت برگزاری مسابقه استمجاز به ورود ب ،از اخذ مجوّز الزمسرپرست تنها پس -2
 .سرپرست اجازة ورود به فضای مسابقه )خط شروع ( را ندارد -1
 .استاعتراضات تنها توسط سرپرست تیم با رعایت روش قانونی اعتراض قابل رسیدگی  -5
 .ا تشویق کندمسابقه دهنده یا تیم محبوب خویش ر ،سرپرست می تواند با استفاده از ابزار یا شعارهای مناسب -1
 .در طول برگزاری مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد صنفی و غیر متعارف ،بیان هر گونه شعار سیاسی -7
استفاده از هرگونه ابزار تشویقی که باعث بر هم ریختن نظم عمومی محل برگزاری مسابقات یا سلب آسایش دیگر افراد حاضر در        -8

 .شود ممنوع استمحل می
سابقات به هر دلیل ممکن و چه        پرتاب هر گونه  -9 شده م شخص  سابقه دهنده یا عوامل اجرایی یا محوطه م شی ای به طرف یک م

 باعث بروز خسارت مالی یا صدمه جسمانی شده باشد یا خیر ن ممنوع و از مصادیق جرم محسوب شده و پی گرد قانونی دارد.
سئله   -12 صورت بروز این م شاهده باقی      ،در  ست خاطی دیگر حق م ضر در محل     سرپر شته و عوامل انتظامی حا سابقات را ندا مانده م

 .وی را به بیرون از محل برگزاری هدایت خواهند نمود ،برگزاری
برای  وی ،بدیهی است که اگر عمل سرپرست خاطی منجر به بروز صدمات مالی یا جسمانی به هر شخص حقیقی یا حقوقی شود        -11

 .می تحویل داده خواهد شدادامه تحقیق و بررسی وضعیت، به نیروی انتظا
طبق مقررات با وی برخورد نماید و  ،توانند در صورتی که سرپرست هر گونه عمل خالف قانونی انجام دهد   میرئیس هیئت داوری  -12

 .او را فوراً از محدوده مسابقه اخراج نمایند
 باشد.مستقیماً به عهده سرپرست تیم می حضور به موقع تیم در زمان های از پیش تعیین شده -12
سرطراح و تأیید رئیس هیئت             -11 سط با هماهنگی ناظر و  ستان تو سرپر شاگران، مربیان و  سط تما شکاران تو شایعت ورز همراهی و م

 داوری امکان پذیر است.
شده در طیّ برگزاری         -15 سط میزبان در اختیار تیم قرار داده  شامل لوازمی که تو ست موظتف به حفظ اموال عمومی و تیمی که  سرپر

 ست.مسابقه ا
 یطی خود و مجموع عوامل برگزاری الزامی است.رعایت بهداشت فردی و محنظارت و  -11
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 شرح وظایف تماشاگران مسابقات
 تعریف

شاگر:  صی اطالق می     تما شخا ضوابط و مقرترات تعیین  به شخص یا ا سابقات در محلت    ،شدة میزبان شود که طبق  شای م برای تما
 .کندجهت تشویق تیم یا مسابقه دهنده خاص حضور پیدا می برگزاری صرفاً

 شرح وظایف

 .در طول برگزاری مسابقه است اخالقی و فرهنگی ،مسائل شرعی و عرفی ،تماشاگر موظتف به رعایت تمامی قوانین جاری کشور -1

کوشش در جهت حفظ و نگهداری   ،همیاری و همکاری جهت برگزاری تمام عیار مسابقات با نهاد برگزاری و کادر اجرایی مسابقات   -2
 .اموال و تجهیزات در اختیار و رعایت بهداشت فردی و محیطی برای تمامی افراد حاضر در مسابقات الزامیست ،امکانات

 .گونه اعتراضی به نحوة برگزاری مسابقه نداردتماشاگر حقت هیچ -2
شاگر می  -1 سب    تما شعارهای منا ستفاده از ابزار یا  س  ،تواند با ا شده در طول م سابقه دهنده ی  ،یر و در مکان های از پیش تعیین  ا تیم م

 .محبوب خویش را تشویق کند

ستفاده  ادر طول برگزاری مسابقات ممنوع و پی گرد قانونی دارد و نیز   صنفی و غیر متعارف  ،سیاسی  بیان هر گونه شعار یا عبارتی   -5
 گان ممنوع است.دهنداز عبارات موهون و زننده برای تشویق فردی یا تیمی مسابقه

د حاضر در  ااستفاده از هرگونه ابزار تشویقی که باعث بر هم ریختن نظم عمومی محل برگزاری مسابقات یا سلب آسایش دیگر افر      -1
 .محل می شود ممنوع است

شی  -7 سابقات به هر دلیل ممکن و چه       پرتاب هر گونه  شده م شخص  سابقه دهنده یا عوامل اجرایی یا محوطه م ای به طرف یک م
 باعث بروز خسارت مالی یا صدمه جسمانی شده باشد یا خیر ن ممنوع و از مصادیق جرم محسوب شده و پی گرد قانونی دارد.

سئله    -8 صورت بروز این م ضر در محل          ،در  شته و عوامل انتظامی حا سابقات را ندا شاهده باقی مانده م شاگر خاطی دیگر حق م تما
 هدایت خواهند نمود.وی را به بیرون از محل برگزاری  ،برگزاری

شود         -9 شخص حقیقی یا حقوقی  سمانی به هر  صدمات مالی یا ج شاگر خاطی منجر به بروز  ست که اگر عمل تما رای وی ب ،بدیهی ا
 به نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد. ،ادامه تحقیق و بررسی وضعیت

 ت ورود هر گونه خساراتی باید آن را جبران نماید تماشاگر موظف به حفظ اموال عمومی در طی برگزاری مسابقات است و در صور -12
و درصورت لزوم   ،مسابقه اخراج نموده  ةفوراً از محدود ،شده است   یفکه مرتکب تخلترا شخصی    رییس هیئت داوری اجازه دارد هر -11

 .مهمّ به حالت تعلیق نگاه دارد های مسابقه را تا انجام این امرِتمام فعّالیّت
  .محیطی الزامی استرعایت بهداشت فردی و  -12

 استفاده از پوشاک مناسب شرع و عرف و رعایت مفاد بخشنامه مربوطه. -12

سرطراح و تأیید رئیس هیئت              -11 سط با هماهنگی ناظر و  ستان تو سرپر شاگران، مربیان و  سط تما شکاران تو شایعت ورز همراهی و م
 داوری امکان پذیر است.
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 فصل دوم

 قوانین و مقررات
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 مقررات ،قوانین

، پیش از اجرای مسابقه، در جلسه هم آهنگی داخلی شرکت کرده و با توجه به اهداف مسابقه، نسبت «اسکای رانینگ»طراحان مسابقات دوی کوهستان  ( 9ماده 

یت و تفسیر نتایج حاصل از طراحی ردند. موضوعاتی که در پی خواهد آمد، شامل تهیۀ اطالعات درباره سازماندهی، مدیرگمیبه اجرای آن کامالً توجیه 
 مسابقه خواهد بود.

ستانی    به( 4ماده  ستردگی عظیم و گوناگونی محیط های کوه ستان و پدیده        ،علت تنوع طبیعی و گ شده در کوه شخص و اندازه گیری  سیار م ایجاد معیارهای ب

ر مسابقه  طراحی ه ،نماید که با توجه به جمیع جوانب ایجاب می هدف مندی مسابقات  .رسد  بسیار بعید به نظر می  ،اگر غیر ممکن نباشد  ،های طبیعی
ستانداردهای موجود    ضمن حفظ تمامی عوامل و رعایت ا سابقه دهندگان    ،به گونه ای انجام گیرد که  سابقات از نظر م ستان آن ها ن     ،م سرپر مربیان و 

  .و در نهایت عادالنه باشدجوانمردانه  ،پویا ،پیش برنده ،آموزنده ،غنی
 .رددگمی( مسابقات در دو شکل قهرمانی و همگانی برگزار 1-2
 سال به باال )رده سنی آزاد( 18( گروه سنی قهرمانی 2-2
 :شامل ( گروه سنی2-2
 سال تمام 17سال تمام تا  11  گروه سنی نوجوانان الف(   
 سال تمام 19سال تمام تا  18   گروه سنی جوانان ب(    

 سال تمام 15تا سال تمام  18     گروه سنی آزاد ( ج   
 سال تمام  15 گروه سنی باالی د (   

            شد شنامه های ذیربط )حداالقل نفرات( اعالم خواهد  سیدن به نحوی که در بخ صاب ر صورت به حد ن سنی آزاد در  سنی غیر از گروه  رده های 
 .برگزار می شود

سنی نوجوانان   1-2 سابقات با رده بندی  ساالن یا آزاد  ،جوانان ،(برگزاری م شرایط ذیربط فنی  ،بزرگ با نظر  ...اجتماعی و ،فرهنگی ،با توجه به فراهم آوردن تمامی 
 .ایران امکان پذیر است .ا .فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ج

 ( انتخاب زمان و مکان مناسب، ایمن و دسترسی آسان )فصل مناسب(.5-2
 بایست با اخذ مجوز رسمی از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی اقدام به برگزاری نماید.ر کننده می( جهت برگزاری مسابقات همگانی برگزا1-2

 گرفت تا بدان وسیله به کمال مطلوب دست یافت. را در طراحی مسابقه در نظرالزم است تا اصول و قوانینی ( 9ماده 

 انتخاب منطقه( 2ماده 

ستان یا شهرستان    1-1 انتخاب  ،باید منطقه ای را به منظور بررسی امکان پیاده سازی و اجرای مسابقه    ،مورد نظر برای اجرای مسابقه ( پس از تعیین ا
  :پردازیم این منطقه شرایطی دارد که در ذیل به ذکر برخی از آن ها می .نمود

 دسترسی آسان به منطقه( 5ماده 

سانی در انجام اموری مانند: ترا    1-5 صه به منظور آ شخ شاچیان، اتالف         ( این م ضور تما سئوالن، ح شش خبری، امداد، دعوت از م شتیبانی، پو بری، پ
 .. ازمهمترین مسائل در طراحی است..کمتر وقت شرکت کنندگان و به درازا نکشیدن زمان مسابقه و

 مرکزیت یا شاخص بودن منطقه( 6ماده 

مناطقی که از نظر جغرافیایی، جمعیتی یا از نظر جمعیت کوهپیما، دارای        ( برای ترغیب همگان و اجرای مسنننابقه در میان عام، باید بیشنننتر بر        1-1
 شود. .. می.مرکزیت باشد، متمرکز شد. این امر منجر به جذب عالقمندان، شناسایی استعدادها، بررسی ایده های نو، رفع باورهای غلط و

ستقبال مردم،   2-1 سایلی نظیر امکان برگزاری، همکاری یا عدم همکاری، ا سائل قومی، منطقه    ( م سئوالن و م سی    م سیا شرایط  جو  امنیتی و -ای، 
سوم خاص و مواردی      شلوغی منطقه، دین، مذهب، آداب و ر ساس دولتی یا نظامی، چندمنظوره بودن و  حاکم بر منطقه، دوری و نزدیکی به مراکز ح

 تواند باعث موفقیت یا شکست در اجرای رقابت شود.  از این قبیل، می
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صورت نیاز، هم            2-1 سی کرد و در  شد، برر شاید ظاهراً بی اهمیت با سابقه باید تک تک موارد فوق را که  ست که قبل از برگزاری م ( نکته اینجا ا
 آهنگی های الزم را به عمل آورد. 

 عوامل اقلیمی ( 7ماده 

 شود.  .. که در کیفیت مسابقه موثراند، باید در نظر گرفته.جوی و ( مواردی نظیر کیفیت آب و هوای منطقه، پیش بینی هواشناسی، تغییرات ناگهانی1-7

 امکانات مخابراتی و پوشش مناسب( 8ماده 

 .. است که از نظر مراحل اجرا، نظارت و داوری مسابقه، اهمیت بسیار دارد. .( این امکانات به صورت بی سیم، تلفن همراه، تلفن بیسیم یاسیار و1-8

 نیتنوع و گوناگو( 1ماده 

شد که دست طراح را در انتخاب و یا ترکیب مسیرها بدون بروز مشکلی خاص، باز بگذارد. عالوه بر این، باید جاذبه     1-9 بیعی ط ( منطقه باید آنچنان با
 کند، از نظر دور نداشت.   منطقه که به سیر اجرای مسابقه کمک شایانی می

 نزدیکی امکانات( 91ماده 

صیه می  (1-12 سگاه امداد، پناهگاه و     شود در انتخا  تو شهری یا بین راهی، آبادی ها، پا سات  سی شود که م .ب منطقه، نزدیکی به تا  ی.. در نظر گرفته 
 تواند به اجرای هر چه بهتر مسابقه، یاری رساند.

 طراحی مسیر ( 99ماده 

ست نظر جمیع نفرات  1-11 سیر می  کمیته( پس از انتخاب منطقه که بهتر ا سیم که  ر برگزار کننده را در آن لحاظ نمود، به مرحله بعد، یعنی طراحی م
 خود بسیار وقت گیر، حساس و شاید خسته کننده است و عوامل متعددی در آن دخیل خواهد بود که از این قرار است: 

 گسترة مسیر( 94ماده 

سیر باید ترجیحاً در یک گسترة جغرافیایی قابل کنترل ط  1-12 سهیل داوری، راحتی هیئت برگزار کننده،     ( م سیاری نظیر ت شود. این امر مزایای ب راحی 
دمات که به نوبۀ خوداز بسیاری ص   -نیاز به امکانات کمتر، تمرکز نیروها و تماشاچیان در یک منطقه، تمرین و مرور مسائلی مانند فرود و صعود اصولی    

.. را در بر خواهد داشت و از سویی، ممکن است طراحی را برای    .تر، پوشش خبری مناسب و  و خطرات کوهستان خواهد کاست. صرف وقت و هزینه کم   
 و گزینه های ممکنه را محدودتر کند.  طراح، مشکل تر

حداقل یک مسابقه بایستى برطبق  .تبعيت می کند VERTICAL , ULTRA , SKYمسابقات از دسته بندى هاى  - شرایط

متر با هدف دادن  2333شرایط تعریف شده ی این مسابقات برگزار شود و یک مسابقه هم می تواند با ارتفاع ماکزیمم زیر 

 .امكان و فرصت به کشورهایى که داراى امكانات کافى نيستند برگزار شود

 

 متداول بودن ( 99ماده 

سیر انتخابی ب  1-12 ست م صواًل در منطقه       ( بهتر ا شد و ا سیر( برای عامه فراهم بوده با صعود قبلی در منطقه )و نه الزامًا م شد که امکان   ،ه گونه ای با
نطقه     شرایطی ایجاد می ،فوق و ترغیب همگانی این امر عالوه بر مسائل .جمعیت کوه نورد فعال باشند نن نت کلی از م  ،کند که شرکت کنندگان شناخ

نرها      نسی ن نن  ،م ننگام رقابت      زمان ب نه باشند تا به ه نت از بی احتیاطی ها و تحمل فشارهای  ،با در نظر داشتن این موارد ،ندی و توان مندی خود داش
می  اسنگین پرهیز کنند و سالمت مسابقه را بیش از پیش تضمین نمایند. ضمناً در صورت ضرورت و لزوم تهیه کروکی و نقشه برای اطالع رسانی الز          

 است.

 نامتعارف بودن( 92ماده 

 ( همان گونه که بهتر است مسیر مسابقه در مناطق متداول طراحی شود، از سویی نیاز است تا جذابیت و تازگی نیز در آن برای شرکت کنندگان        1-11
ا شود.   در مسیر محی لحاظ شود. این از آن جهت است که بتوان شرایط یکسانی را برای نفرات مختلف ایجاد کرد و در ضمن، امکان مسیریابی و تفکر        
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ف و رده های مختل این مقوله، ابزار کارآمدی در دست طراح است تا بتواند در عین حال در یک منطقه، مسیرهایی با درجه سختی متفاوت برای سطوح     
 ..( ایجاد کند. .)استانی، کشوری و

شتر آن        2-11 شرکت کنندگان و تأمل بی شتر  سیر، باعث رغبت بی ضمناً تنوع و تازگی م راه شود. این امر در نهایت نتایج مثبت و جالبی به هم  ان می( 
لی )ریزش اخواهد داشت. با این وجود، نباید مسیر را آنقدر بکر انتخاب کرد که یا شرکت کننده در پیمودن آن دچار مشکل شود و یا اینکه خطرات احتم   

شناخته و    سیر در داخل       ..( برای آنان پدید آید. لذا در یک طراح.سنگ، پرتگاه های نا صدی از م سیرهای متداول، در ضمن خروج از م ی خوب، معموالً 
 شود. مسیرهای مرسوم گنجانده می

 

 درجه سختی( 95ماده 

ماً سختی  شود. مسل   ( درجه سختی مسیر، در ابتدای طراحی به طور تقریبی تعیین و سپس حین طراحی و ایجاد شرایط جدید اصالح و ترمیم می     1-15
 .. بستگی دارد. .مسیر، به سطح رقابت ها، شرایط اقلیمی، آمادگی و وضعیت عمومی شرکت کنندگان، امکانات وو یا آسانی 

 داشتن دید خوب( 96ماده 

  ری ازا( اصوالً نباید مسیر را به گونه ای طراحی کرد که شرکت کنندگان به کرات در نقطه کور مسیر قرار گیرند. لزوم این امر بدیهی است و بسی 1-11
.. را سبک تر و ایمن تر خواهد   .کارهای اجرایی مسابقه مانند طراحی مسیر، کنترل و نظارت داوری، امدادرسانی، اطالع از وضع مسابقه و خبررسانی و       

 کرد. 

 زمان سنجی( 97ماده 

ی برای شود تا وی بتواند برنامه ریزی دقیق  ( باید از ابتدا عالوه بر اطالعات کلی مسیر و مسابقه، زمان میانگین طی مسیر به شرکت کننده اعالم    1-17
شخص می          سیر م صعود و طی فیزیکی م شد. این امر، نه فقط از راه  شته با صالح خطاهای زمانی خود دا سیر و ا شه و    گذراندن م شود، بلکه از روی نق

تواند عیین شده صعود را به وی ابالغ کرد تا دقیقاً ببایست برای آزمون رقابت کنندگان، زمان ت کروکی های دقیق نیز قابل تخمین خواهد بود. بعضاً می
توان برای برقراری اردوگاه  با برنامه ریزی و گام برداری مناسننب، مسننیر را در همان زمان و یا نزدیک به آن طی کند. از این اطالعات، همچنین می 

ان اجراء تعداد نفرات هر تیم و فاصله زمانی بین تیم های مسابقه،   های استراحت اجباری و یا ایستگاه های ثبت زمان استفاده نمود. در ضمن، مدت زم    
 باید متناسب با تعداد شرکت کنندگان تعیین شود تا کمبود وقت و آمد و شد نامناسب در مسیر مسابقه مواجه نگردند. 

 پوشش نجات و امداد ( 98ماده 

سابقات       1-18 ست که در تمامی برنامه ها و خصوصاً در م ضح ا ست لذا باید در طراحی     ( پر وا سئله نجات و امداد به دید جدی نگری رسمی، باید به م
سرعت در نظر گرفت. ذکر این نکته       سیر و با حداکثر  سیر عالوه بر رعایت ایمنی کامل، امکان انجام عملیات نجات و امداد را در هر جای م ی کافم

 باشد.   مدادرسانی به آنان، به هیچ وجه مناسب انجام مسابقه نمیاست که مسیر فاقد شرایط الزم برای نجات مصدومان احتمالی و ا

 حفظ و انتقال اطالعات( 91ماده 

شد     ( فرد طراح و گروه طراحی، می1-19 شرکت کنندگان با سیر، تمامی مواردی را که بتواند راهنمای  اه دارند تا مخفی نگ ،باید بعد از تعیین کلیات م
ا گروه تا آن ها بتوانند در ارتباط تنگاتنگ ب .باید جزئیات اطالعات به گروه داوری منتقل شود ،از سوی دیگر .شرایط رقابت برای همگان یکسان باشد

 طراحی، داوری دقیق و رضایت مندانه ای را به انجام رسانند. 

اساس و هدف   ،نوردی بدون ایجاد صدمات روحی و جسمی است   پیمایی و کوه گسترش ورزش کوه  ( از آنجایی که از اهم اهداف این مسابقه، 2-19
 اصل زیر گذاشته شود:  2بایست بر پایه  برگزاری مسابقه می

 ( به موقع رسیدن )دقت و سرعت(. 2-19

 ( کمترین خطا. 1-19

شرکت کنندگان از جمله توانایی های فنی    5-19 سایر توانایی های  سنجش  شرایط در ا  توانایی های ویژه ،اطالعات عمومی ،رهنگیف ،(  ین و تغییر 
 شود. مسابقات و لیگ فدراسیون انجام می کمیته تأییدشیوه نامه تنها با 

 ( در این ماده نظر ناظر مسابقات نافذ است. 1-19

 ( استفاده از طراحان مسیر به عنوان داور با هم آهنگی ستاد اجرایی، مانعی ندارد. 7-19
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( چنانچه طراحی مسیر مسابقه به گونه ای باشد که موجبات ازدحام و شلوغی را سبب نگردد، همراهی مربی و یا سرپرست با تیم شرکت کننده    8-19
 بالمانع است.  

 بایست از هر گونه همکاری فیزیکی خودداری نماید.  مربی می ،( درصورتی همراهی مربی و یا سرپرست با تیم مربوط9-19

 تواند یک نفر از طراحان را به عنوان نمایندة خود معرفی نماید.  عضویت سر طراح در بخش انضباطی، برای نیل به این منظور سرطراح می( 12-19

 
 

برگزار کنندگان مسابقات به منظور برقرای امنیت رقابت کننده ها بایستى نصب عالئم اصلى ) مانند  -مسیر مسابقه  ىعالمت گذار

ان ( باشد و بعد از پایبازیافتىاین عالئم باید از مواد قابل تجزیه ) .عالئم و ترجیحا شب نما ( را تضمین کنند پرچم ها یا دیگر

  .بالفاصله برداشته شوند ،مسابقه

سنجش های امنیتی و  ،در مسابقه ای که مسیر به صورت کامال روشن و واضح تعریف شده و بدون عالئم یا پرچم است 1-3-5

این نکات باید قبل از مسابقه در طی یک جلسه ی  .در نظر گرفته شودباید بوسیله ی برگزار کننده مسابقه  ،خاص نقطه زنی های

 .توجیهی خاص توضیح داده شوند

اختصاص کادر حرفه اى کارآزموده بایستى امنیت تمامى افراد مرتبط با رقابتها را )رقابت  با برگزار کنندگان مسابقه -ایمنی  4-5

مسئؤلین نقاط بازرسى و کادر ایستگاههاى کمک هاى اولیه و غیره( با همکارى  ،ى مسیر مسابقهراهنماها ،تماشاچی ها ،اکننده ه

طرح نجات و  .سرویسهاى اظطرارى و نجات تضمین کند ،سرویس آمبوالنس ،سرویس هاى پزشکى ،راهنمایان کوهستان ،پلیس

 .ایمنى از قبل بایستى تهیه شده باشد

برف  ،مانند آب :توجه ویژه اى به محلهایی که ممکن است برای ایمنی شرکت کننده ها خطر آفرین باشد بایستى بعمل آید 1-4-5

کادر اضافی و تابلوی هاى اطالعات و غیره  این نقاط بایستى با .یالهای بی حفاظ و غیره ،شیبهای تند ،تقاطع هاى جاده ها ،و یخ

 .یا زنجیرها ممکن است برای کمک رسانی به رقابت کننده ها الزم باشد مجهز شود و در برخی موارد طنابها

بایستى بوسیله سیستم رادیویى با تمام نقاط بازرسى و تیمهای نجات در ارتباط  ،برگزار کنندگان اصلی مسابقهقرارگاهها و  2-4-5

 .رئیس داوران و مدیر مسیر هم می شود ،ISFکه این شامل نمایندگان ،باشند

 ،ستکشد ،ممکن است استفاده از لباس های کشی و زیرین ،عالوه بر قوانین فردی مسابقه :جهیزات و پوشاک رقابت کننده هات 5-5

  .چراغ پیشانی و غیره بسته به شرایط مسیر و وضعیت هوا ضرورى باشد ،عینک ،کاله ،کیسه آب

 .کفشهای حرفه ای دویدن و جوراب اجباری است ،ی () یا پوشش حرارت استفاده از ژاکت ضد باد ،ULTRA و SKYدر رشته های 

نیازهای پیشنهادی و یا اجباری برای این تجهیزات باید  .ممکن است نیازهای مختلف را پیشنهاد کنند ISFبرگزار کننده و داوران 

  .شود جزئیات آن مشخصقبل از هر مسابقه ارسال و در جلسه ی توجیهی 

ردد که آیا در کل مسیر قابل استفاده هستند یا در گمیتوسط برگزار کنندگان مسابقه مشخص  استفاده از باتونهانحوه  1-5-5

 .ضوابط نحوه استفاده از باتون ضرورتا بایستى رعایت گردند .و یا اینکه استفاده از آنها کال ممنوع است بخش هاى خاصى

 
 لباسها و تجهیزات شرکت کنندگان( 41ماده 

اطوم الزامی بوده ب ،جوراب ،نوردی ساق دار پیمایی و یا کوه کفش کوه ،لباس پالر ،لباس بادگیر ،پشتی و پوشاک مناسب فصل( استفاده از کوله 1-22
طالع اکننده بسته به زمان برگزاری و با .. در صورت صالحدید برگزار .هد المپ و ،عینک آفتابی ،دستکش :یزاتی نظیرننو همچنین استفاده از تجه

 باید در جلسه توجیهی قبل از مسابقه اعالم و وسایل اجباری یا پیشنهاد ی می .باشد مسابقه برای شرکت در مسابقات الزامی میرسانی پیش از 
 نمایش داده شوند.

 شماره رقابت کنندگان( 49ماده 

فراهم  ر روی کوله پشتی همراهشان  کنندگان شماره هایی را برای اتصال به لباسهایشان همچنین نصب ب      ( برگزار کننده مسابقه برای شرکت  1-21
 باید در جلوی لباس و پشت کوله پشتی نصب، برای داوران قابل رویت و خواندن باشد. این شماره ها می .کند می
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 خروج از مسیر( 44ماده 
صراف  ( 1-22  از مسیر مسابقه خارج شود اجازه ورود مجدد     ...مباحث امدادی و پزشکی و  ،هر یک از شرکت کنندگان که به دالیل مختلفی همچون ان

 .به مسیر مسابقه را ندارد

 محوطه ورودی( 49ماده 

 کنترل الزم برای ورود به آن صورت  .باید محصور شده باشد و تنها توسط شرکت کنندگان مسابقه قابل دسترسی باشد            ( محوطه ورودی می1-22
 عایت نکرده باشند ممانعت به عمل خواهد آمد.  گرفته و از ورود ورزشکارانی که این الزامات را ر

)در  .ودش  ( در مسابقات با تعداد باالی شرکت کنندگان ترجیحاً مکانهای مناسب تر به افرادی با رتبه باال در مسابقات قبلی اختصاص داده می      2-22
 شود(. مسابقات قهرمانی خط اول به صورت اختصاصی به نفرات برتر مسابقات قبل اختصاص داده می

 
 

بایستى محل بسته اى باشد و فقط برای رقابت کننده هایی که در ليست شروع ثبت نام کرده اند قابل  - مكان شروع 7-5

لباسها و تجهيزات الزم و اینكه شماره لباس هر فرد به طور صحيح قرار گرفته و مطابق با نام  ،در این نقطه .دسترسی باشد

 .ورود به این منطقه برای کسانی که تجهيزات باال را ندارند ممنوع است .کنترل ميشود ،اوست

 هاى شاخصى قرار بگيرند:نقاط بازرسی باید در طول مسير بایستى در محل -هاى نقاط بازرسیکنترل 8-5

 ا قرارگاهد و قادر باشند که بها تجهيز شونها باید با فرستندهها و غيره. کنترل کنندهها، انشعابات یا تقاطعها، گردنهمانند قله

يب ورود آنها کنند، ترتها از نقاط بازرسی آنها عبور میها باید زمانيكه رقابت کنندهمسابقه ارتباط برقرار کنند. کنترل کننده

ا از این ها رها باید دوندهها را یادداشت کنند. اگر یک مسابقه کنسل یا متوقف شود، کنترل کنندهرا ثبت نمایند و انصرافی

 نقاط جهت موارد ایمنى چک کنند.

همچنين  .باید هر تخلف از قوانين و یا اهانت رقابت کننده ها به مسئوالن مسابقه را فورا گزارش کنند کنترل کننده ها 1-8-5

يدن وش)مانند پ .کنترل کننده ها ممكن است دستورالعملهاى خاصى را از قرارگاه مسابقه به شرکت کننده ها انتقال دهند

 .یا اینكه مسابقه متوقف شده است و غيره( ،ژاکت

رکات تدا ،برای طول مدت مسابقه باید در ایستگاههای کمكی ،برگزار کنندگان مسابقه -  کمک و پشتيبانىایستگاههای  9-5

 5توصيه ميشود درهر  .هستند و مجهز می باشند بی نياز ،الزم را فراهم کند و یا اطمينان داشته باشد که رقابت کننده ها

 .اول با آن روبرو می شود ( ذخایر مایعات قرار داده شود ،متر صعود عمودی )هر کدام که ورزشكار 533کيلومتر طولی یا هر 

اص محلی خ ،در نزدیكی خط پایان .تنقالت را تدارک دیده باشند ،حداقل یک ایستگاه کمكی در نقطه ی ميانی مسابقه

 .و تنقالت برای رقابت کننده ها اختصاص داده شود جهت فراهم کردن مایعات

 .رندبگيقبل ازمسابقه وحين مسابقه مورد توجه قرارگرم کردنهای محيطی خوب که بایستى موقعاطالعات در مورد تمرین



 مسابقات و لیگ نوردی وصعودهای ورزشی، کمیته کوهفدراسیون 

  «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 

38 

 

 شروع مسابقه( 42ماده 

 باید همینگونه باشد. و ترجیحاً در کیلومتر اول می متر اول مسابقه 522متر برای شروع مسابقه نیاز است. این پهنا در  5( پهنای حداقل 1-21

 ( تایید رئیس هیأت داوری و ناظر فدراسیون برای شروع مسابقه الزامی است.  2-21
 (Check Pointنقاط کنترلی )( 45ماده 

 باید در نقاط مشخصی از مسیر نظیر قله ها، انشعابات یا تقاطع ها برقرار گردند.  ( نقاط کنترلی می1-25

شد     2-25 شرایط بحرانی لغو خواهد  صورت وجود  سابقات تنها در  سابقه م  .( م سابقه در  ی برگزار کننده م باید زمان دیگری را برای برگزاری مجدد م
 نظر بگیرد. 

 کنترل دوپینگ( 46ماده 

 ( سیاست های ضد دوپینگ براساس قوانین جاری وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون صورت خواهد گرفت.1-21

 مراسم رسمی اهدای جوایز( 47ماده 

صمیم گیری می       1-27 سم ت سم اهدای جوایز برنامه زمان بندی مرا سات و مرا سابقه، جل ده کنند. همچنین برگزار کنن ( برگزار کننده در مورد تاریخ م
 باید اطمینان حاصل کند که تمام جوایز بدون تبعیض جنسیتی به سه نفر اول زن و مرد اهدا شده است.   می

 محیط زیست بوم شناختی ومسائل ( 48ماده 

سابقه باید قبل  سابقه  ،برگزارکننده م شته        ،حين و بعد از م ست توجه ویژه دا شناختی و محيط زی سائل بوم  به م

 باشد.

سابقه می 1-28 ستم مناطق         ( برگزار کننده م سی سیبی به اکو صورت گرفته که آ سیر به گونه ای  صل کند که طراحی م ساس وارد  ح باید اطمینان حا
پس از پایان مسننابقه تمامی عالمت گذاریها و زباله ها از محل مسننابقه جمع آوری شننده و برای تمامی نشننانه گذاریها از مواد تجدیدپذیر  .کند نمی

 .استفاده شده است

ستى   سائل محيط زی سابقه با مناط     -م سير م ستى مالحظات الزم را براى احتراز از برخورد م  قبرگزار کنندگان بای

شده و جمع          ستفاده  سریع عالمت هاى ا ستم به عمل بياورند و اطمينان الزم را براى جمع آورى  سي ساس اکو ح

ست           شده ا شرکت کننده ها رها  شاچی ها و  سيله تما سریع مواد زائدی که بو سابقه بدهند و   ،آورى  در پایان م

 .ه می شوداینكه براى عالمت گذارى و غيره فقط از مواد قابل تجزیه طبيعی استفاد

در این منطقه لباستتها و تجهيزات  .برای ورزشتتكاران تدارک دیده ميشتتودمحصتتور یک منطقه  ،بعد از خط پایان 1-13-5

شاندار(   .الزامی آنها بررسی خواهد شد    ،پزشكی  ،خدمات رسانه ای  ،گانبرگزارکنند :از جمله فقط کادر رسمی اتيكت دار) ن

 .کارکنان مطبوعات و تلویزیون و غيره ميتوانند به این منطقه وارد شوند

 عالوه بر حذف شرکت کننده از دور مسابقه امتیازمنفی تیمی را نیز در پی خواهد داشت.  ،انجام خطای مهم( 41ماده 

 خطاها( 91ماده 

مجبور  ،کنار بروند یا از طرف مدیر مسابقه و یا توسط کادر پزشکی حاضر    ها ممکن است خودشان به صورت داوطلبانه از مسابقه     ( رقابت کننده1-22
 .به کناره گیری از مسابقه شوند

شده در نقاط               2-22 ضیح داده  سابقه تو سه ی توجیهی م شی که در طی جل ساس رو ستی بر ا سابقه ) داوطلبانه و یا اجباری ( بای (کناره گیری از م
 .ر خاصبازرسی انجام گیرد مگر در شرایط بسیا

پوش یا کاله یا سر ،به پوشیدن بادگیر ،شرکت کننده ها را در هر نقطه ای از مسیر مسابقه ،ممکن است ،(مدیر مسابقه یا مسئولین نقاط بازرسی2-22
 .وادار نمایند ،دیگر موارد از لباسها و تجهیزات اجباری

خطاهایی که منجر به حذف شرکت کننده  آمده اعمال خواهند شد و نیز   ISFجرایم بر اساس آئین نامه های مسابقات مختلف و آنچه که در   ( 1-22
 از دور مسابقه خواهد شد عبارت است از:  
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 نوع خطا کد خطا

1 
            تنه زدن

 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

2 
           هل دادن

 ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (.دقیقه به زمان مسابقه  9  

2 
 بهداشت فردی آلودگی صوتی ،/+ متر (-122) بیرون از مسیر مسابقه تا شعاع  عدم رعایت مسائل زیست محیطی

 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

1 
 .نقاطی که به عنوان ایستگاه کمکی نسیتند (دریافت هرگونه کمک در مناطق غیر مجاز ) در 

 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

5 
 .دنبال نکردن عالیم مسیر مسابقه بصورت عمدی یا سهوی

 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

1 
  .در معرض دید نباشند یا دستکاری شده باشندشماره لباسها ) ورزشکار ( 

 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

7 
 شروع غلط 

 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

8 
 .عبور نکردن از نقاط بازرسی اجباری

 تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار 9

9 
 کمک نکردن به دیگر شرکت کننده ها در صورن نیاز به کمک  –داشتن رفتار غیر وزرشی در طول مسیر مسابقه 
 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

12 
 .نداشتن یا عدم استفاده از تجهیزات مورد نیاز
 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

11 
 .تبعیت نکردن از دستورات کادر برگزاری یا داوران

 دقیقه به زمان مسابقه ورزشکار تا سلب صالحیت ) مردودی از مسابقه (. 9

12 
 .بدون هیچ علتی در مراسم اهداء جوایز شرکت نکنند

 عدم صالحیت

12 
 .انجام تست آنتی دوپینگ سرپیچی کنند و یا یک نتیجه ی مثبت در آنتی دوپینگ داشته باشنداز 

 عدم صالحیت

11 
              تعویض شماره

 عدم صالحیت و حذف از مسابقه
 گردد.مواردی که در جلسه فنی اعالم می 15

 بنابر شرایط خاص در منطقه برگزاری اضافه می شود. 15* ردیف شماره 
ست دوپینگ در زمان مقرر    * صورت مثبت بودن ت ست احکام    ،در  جوایز و هدایای دریافتی را به برگزار کننده عودت نموده و برابر   ،مدال ،شرکت کننده می بای

 .رددگمیمقررات و قوانین جاری با وی برخورد 
 شود.بار منجر به حذف ورزشکار می 2* تکرار خطای بیش از 

                 

 مسابقات (99ماده 

شناخته شده اند،                ( فقط هیئت های کوه1-21 سیون به رسمیت  سازمان های رسمی از سو ی فدرا ستان ها، نهادها و یا  نوردی و صعودهای ورزشی ا
 را ارائه دهند. کمیتهمجازند تا درخواست میزبانی یک مسابقه مورد تایید 
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ی در بخش همگان .در بخش قهرمانی طبق شیوه نامه اجرا می شود .رددگمی)مسابقات در دو بخش قهرمانی و همگانی برگزار  ( اشکال مسابقات:2-21
بسته به توان و مهارت شرکت کنندگان می توان در ارتفاعات پایین تر و با بعد مسافت  ،به جهت ترغیب و تشویق آحاد جامعه بویژه خانواده ها و جوانان

هنگ کوه پیمایی رنشاط و آشنایی و آموزش مستقیم و غیر مستقیم ف ،پاک و ایجاد شادابی ،کوه پیمایی ایمن،از اهداف این نوع مسابقه .ر نمودکمتر برگزا
 (.و کوه نوردی است

 ( مسابقات قهرمانی.1-2-21      
 ( مسابقات جام فجر. 21-2-1-2  ( مسابقات قهرمانی کشور. 1-1-2-21                    
 مسابقات مناسبتی. (21-2-1-1   ( مسابقات قهرمانی استان.2-1-2-21                    

 ( مسابقات همگانی.2-2-21      
 مسئوالن رسمی مسابقات( 94ماده 

 نماید:  به طور رسمی معرفی می کمیتهمسابقات و لیگ، مسئوالن ذیل را در هر مسابقات رسمی مصوب  کمیته( 1-22
 ( مدیر مسابقه، رئیس هیئت داوری، ناظر، سرطراح، کادر طراحی، داوری و عوامل اجرایی.2-22

 محاسبه امتیازات مسابقات انفرادی و تیمی. ( 99ماده 
 ( امتیاز انفرادی1-22

 :با توجه به تقسیم بندی امتیازها در هر رده مشخص می شوند ،امتیازها در هر مسابقه
 .آیدسی و هشتم پایین میبا کاهش دو امتیاز دو امتیاز تا جایگاه  52 ،52 ،51 ،51 ،58 ،12 ،12 ،11 ،11 ،18 ،72 ،78 ،88 ،122

 در رده بندی تیمی.« نفر سی و هشتم»و الی آخرین نفر  78م نفر سو ،88نفر دوم  ،122نمره اکتسابی برابر ردیف باال  ،نفر اول مسابقات :) مثال
 ( امتیاز دهی تیمی2-22

 .آیدمیبدست هر تیم بر اساس امتیازهای فردی به دست آمده توسط چهار نفر باالی جدول  ،های رسمیسیستم امتیاز دهی تیم
نفر   2را به طور مساوی اول مقام شود. مثالً اگر ( چنانچه در یک رده تیمی و یا انفرادی رتبه مساوی ایجاد شود، رتبه و مقام بعدی محسوب نمی2-22

 شود و به همین ترتیب در تیمی تا انتهای جدول.داء میه، مدال نفر دوم حذف و مدال سوم اکسب کنند

 اعتراضات (92ماده 

 ،انتشار نتایج موقت  دقیقه از زمان 5در خط پایان و یا در مدت زمان  ،می بایست با نام فرد معترض و شماره لباس او   ،( اعتراض به هر یک از مراحل مسابقه 1-21
ید اعتراض توسط هیئت داوری به ایشان عودت داده دخواهد شد در غیر این    أیکه در صورت ت  نوشته و امضاء شده و مبلغ ورودیه بابت حق اعتراض پرداخت گردد   

 .رددگمیصورت ثبت و ضبط 

 ،آئینی ،یایران منطبق بر شرایط فرهنگ  .ا .فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی ج    تأییدبینی نشده با  یا جابجائی و یا موارد پیش تغییرات هرگونه (95ماده 

 .های مربوطه قابل اجراء است.. اعالم در بخشنامه.امکانات و ،اجتماعی ،اقلیمی ،ملی
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 سومفصل 

 هاکاربـرگ
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 جا چیزی ننوسیددر این
 کد شناسایی ثبت نام

 

 
 

 

 

 

 11 د ـ م 919شناسه  شمارة

 در مسابقه ثبت نام و پذیرش نامةکاربرگ پرسش

 خطت خوانا تکمیل نمایید.و با خودکار لطفاً این کاربرگ را با 

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

 نام پدر: خانوادگی:نام ن نام

Full Name : 

 تاریخ تولتد: محلت صدور: شمارة شناسنامه:
 سال ماه روز

    
 نوردی و صعودهای ورزشی اعزام کننده:هیئت کوه استان محلت اقامت:

 ورزشی:شمارة کارت بیمۀ  گروه خون:

 آخرین مدرک و رشتۀ تحصیلی: شغل:

 وضعیت تأهل: ملیت: کد ملتی:

 مذهب: دین:  کدپستی منزل:

 نشانی منزل:

 رایانامه: تلفن منزل ن همراه:

 بخش سنجش سالمت

 الشتعاع قرار داده و خطرناک است.های پزشکی، اقدامات درمانی را تحتزامی است. اطتالعات نادرست، در هنگام بروز فوریتها الاخطار: پاسخ به تمامی پرسش 
 خیر بلی  خیر بلی 
   های ذهنی یا ضعف عصبین بیماری   12 ن ضربۀ مغزی یا آسیب واردشده به سر 1
   ن اعتیاد به دارو یا الکل   12 ن مشکالت چشمی یا گوشی )بیماری یا جرتاحی( 2
   شده برای انجام عملِ جراحین جرتاحی یا توصیه   11 کننده )غش یا تشنتج(ن حمالت گیج 2
   پوستی یا آلرژین مشکالت    15 ن توبرکلوزیس، آسم، برونشیت 1
   ن حسّاسیت به دارو   11 ن مشکالت قلبی یا تب روماتیسمی 5
   ن حسّاسیت به گزیدن حشرات   17 ن فشار خون باال یا پائین 1
   ن حسّاسیت به گرد و غبار   18 ن آنمی ن لوسمی یا اختالالت خونی 7
   صورت منظمن استفاده از داروهای تجویزشده به   19 هپاتیت یا زردین دیابت،  8

   ن زخم معده و دیگر مشکالت معده 9
ستگی       ننننن بیماری 22 شک صلی،  ستخوانی یا مف ا،  هها، دررفتگیهای ا

   مفاصل مصنوعی، آرتریت، درد ناحیۀ پشت

 H. I. V  ن    21 مثانهن مشکالت کلیه،  12
   ن آیا شما در حال درمان هستید؟   22 ن فتق )پارگی( 11

 تحت درمان بودن خود را بنویسید: است، علتت« بلی» 22اگر پاسخ شمارة 

 ها مبتال هستید را بنویسید:ه آنها نام برده نشده و شما بهای دیگر یا ضایعاتی که در باال از آنبیماری
ناشی از حوادث و اتفاقات احتمالی و پیشرو را با علم و آگاهی و در    آمدهای ...................................................... ضمن تأیید مطالب فوق، مسئولیت ناشی از تمامی پیش   .جانباین

 پذیرم.را می مسابقه ،سالمت جسمی و روحی
 و اثر انگشت امضاء

 .است تأییداین دوره مسابقات مورد  رده درمبشرکت نا                                                           
 پزشک حاضر در هنگام پذیرش تأیید/ عدم  تأیید

 نمی باشد. تأییداین دوره مسابقات مورد در  ............................................................................................................................................................. شرکت نامبرده به علت                                                           
 مهر و امضاء پزشک مسابقه                              نبض               فشار خون               عالئم بالینی

 

 

محلّ الصاق 

 عكس
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 11 د ـ م 914شناسه  شمارة

 در مسابقه کاربرگ دریافت مدارک ثبت نام
 ........................................................زاری:...................................................................... زمان برگزاری:................................ مکان برگ.عنوان مسابقه:

 

ف
ردی

 

 خانوادگینام و نام

 تاریخ تولد
...../......./..... 

  کد ملتی
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 11 د ـ م 919شناسه  شمارة

 در مسابقه ة ثبت نامورودیکاربرگ دریافت 

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

ف
ردی

 

 فیش بانکیشماره  نقدی شهرستان خانوادگینام ن نام
 مبلغ پرداختی 

 )به ریال(

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  جمع کل:

 

   

 

 ناظر مسابقه مدیر مسابقه



 مسابقات و لیگ نوردی وصعودهای ورزشی، کمیته کوهفدراسیون 
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 11 د ـ م 912شناسه  شمارة

 در مسابقه نهادنظرخواهی و ارائة پیشکاربرگ 

 .............................................................................................................. زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری:.................:مسابقهعنوان 

 ............................................................................ نام خانوادگی:.نام:

ضرت عالی می کنندة گرامین اعالم نظر و پیششرکت  سابقه تواند در کمّیت و کیفیت این نهادهای ح سابقه و  م شابه تأثیرگذار بوده و ما را د  هایم ر هر م

 با سپاس و احترام.  ها یاری نماید. چه بهتر برگزار نمودن آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذکر نام و نام خانوادگی الزامی نیست.
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 11 د ـ م 915شناسه  شمارة

 کننده در مسابقاتکاربرگ اطالعات دسترسی به شرکت

 ...............................................................................مکان برگزاری: ................................تا ................................از ................................................................................ زمان برگزاری:.عنوان دوره:

ف
ردی

 

 کد ملی خانوادگینام و نام
 تناریخ تولد

 نشانی دقیق پستی پست الکترونیک تلفن
 سنال مناه روز

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 نام و پذیرشنام و نام خانودادگی و امضاء مسئول ثبت



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 

 «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 
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 11 د ـ م 916شناسه  شمارة

 اطالعات حساب بانکی کادر اجرایی کاربرگ

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

ف
ردی

 

 مالحظات شماره شبا / عابر بانک تلفن همراه خانوادگیم و نامنا

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 مدیر مسابقهامضا نام خانوادگی و نام و 
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 11 د ـ م 917شناسه  شمارة

 (9از  9کاربرگ گزارش سرطراح مسابقه )صفحة 

 نماید.* این کاربرگ را سرطراح مسابقات تکمیل می

 9........../......./.......تا 9........../......./.......از :تاریخ برگزاری .................................................................................:مسابقهوان عن

 ........................................................................رئیس هیالت داوری: ................................................................................مدیر مسابقه:

 ...............................................................................................................نوردی و صعودهای ورزشی:ناظر فدراسیون کوه

 ...............................................................................................................سرطراح مسابقه:

 نام خانوادگی()به ترتیب الفبایی  نام کامل طراحان و درجه

1. 

 

11. 

2. 21. 

2. 21. 

1. 11. 

5. 51. 

1. 11. 

7. 71. 

8. 81. 

9. 91. 

21. 22. 

 محل برگزاری:

 ......................................................................................... منطقه:............................................ شهر:.تان:........................................ شهرساستان:

 ...................................................................................برگزارکننده:.......................................................................... .جوز برگزاری:شماره م

  



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 
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 11 د ـ م 917شناسه  شمارة

 (9از  2کاربرگ گزارش سرطراح مسابقه )صفحة 

 

 وضعیت طراحان مسابقه

 

 گزارش و زمان بندی کامل روزانه طراحی:
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 11 د ـ م 917شناسه  شمارة

 (9از  9کاربرگ گزارش سرطراح مسابقه )صفحة 
 

 

 لیست لوازم تحویل گرفته شده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شیشنهادات:نظرات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء و تاریخ سرطراح
 عکس ها و یا فیلمضمیمه: 

  



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 
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 11 د ـ م 918شناسه  شمارة

 

 مسابقه سال در  98تر از کنندگان با سنّ کمشرکتاولیای تعهّدنامة کاربرگ 

 صات ولی / سرشرست / قیم:مشخّ

به عنوان ولی /  ........................................................ فرزند ......................................................................... مه شمارةسنابه شنا .............................................................................................................. جانباین

  متوّلد روز ................................... فرزند ............................................................................ به کد ملتی .......................................................................................................... سرپرست /قیم قانونی خانم/آقای

نوردی و صعودهای ورزشی، با ابراز رضایت کامل ضمن قبولی و احترام به کلتیۀ قوانین فدراسیون کوه...... ................ سال..... ...................... ماه..... ....................

 پذیرم.را میبرای ایشان هر گونه حادثۀ ممکن بروز مسئولیت ................................................ ........................................................................ مسابقۀبرده در از حضور نام

 جانب به قرار زیر است:نشانی دقیق پستی و شمارة تلفن منزل این
 

 

 
 

 نام ن نام خانوادگی، امضاء
 

 

 
 :توجه

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

 نوردی و صعودهای ورزشی استان تکمیل شود.از آغاز مسابقه و حضور رئیس هیئت کوهبایست پیشاین کاربرگ می .2

 نمود.هر سال اعالم خواهد نوردی و صعودهای ورزشی، به باال را فدراسیون کوهسال  11 افرادد معیار تولّ تاریخ ،ترهنگی بیشآایجاد هم منظوربه .3

 ه ممنوع است.در مسابق ،این کاربرگسال، بدون پر کردن  11تر از با سنّ کمشرکت افراد  .4

 باشد   .. که مورد تایید رسمی فدراسیون.می شود که با لحاظ نمودن تمامی شرایط فنی، فرهنگی، اجتماعی و این کاربرگ فقط در مسابقاتی توزیع و تکمیل .5

  

 تاریخ امضاء

 سال ماه روز

   
 

باشد.فوق مورد تأیید می یو امضا مندرجات درستی  
 

 نام، امضا و مهر
 استان نوردی و صعودهای ورزشیهیئت کوهرئیس 

 تاریخ:



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 

 «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 
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 11 د ـ م 911شناسه  شمارة

 به مسابقه کاربرگ اعالم اعتراضات

  
 رئیس محترم هیالت داوری 

 ............................................... برگزار شد. ....................................................................... که در تاریخ ............................... و در مکان مسابقة:

 

....... اعزامی ...کار/ سرپرست تیم .......................................................................................................... ورزشجانب دارد که اینبا احترام ، اعالم می

درضمن   ............................................................................................. تقاضای بازنگری و تجدیدنظر دارم.از............................................ درخصوص 

 اعتراض به مبلغ ....................................................... ریال ، به پیوست آمده است. ۀفیش بانکی هزین

 
 تاریخ -و امضاءو نام خانوادگی نام 

 

آمده و مطابق بند .................... قوانین و مقرترات مسابقات عملسرکار خانم/ جناب آقای: ......................................................... نظر به بازنگری به

 دد:گرحضور تقدیم میدوی کوهستان ، رأی هیئت داوری به شرح ذیل به

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نام و نام خانوادگی و امضا رئیس هیئت داوری ن تاریخ



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 
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 11 د ـ م 991شناسه  شمارة

 در مسابقه کاربرگ اقدام انضباطی

 

 که سرکار خانم/ جناب آقای....................................................نظر به این

................................ و .از استتتتتتان............................................ بتته مستتتتابقتت.................................................. کتته در تتتاریخ   اعزامی

به   ملزم، .........................................................شتتتده استتتت ..................................................... برگزار شتتتد، مرتکط خ.ای..................   .در

 باشد...................................... و ارجاع به کمیت. انضباطی می.دریافت کارت

 

 

 

 رئیس هیات داوری امضا وو نام خانوادگی نام                      مسابقه دهنده و نام خانوادگی و امضانام 

 تاریخ                                                   

 

 

 

 توضیحات:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 11 د ـ م 999شناسه  شمارة

 ثبت نام تیمی در مسابقاتکاربرگ 

 ....................کننده:تعداد نفرات شرکت .......................................................... مکان برگزاری:........................................... زمان برگزاری:..........:مسابقهعنوان 
 

 نام خانوادگی ونام  ردیف
 شماره 

 شرکت کننده
 تلفن هرستانــــــــش تان ـــــــاس

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 تلفن:           :نام خانوادگی مربّی تیم ونام  تلفن:  :نام خانوادگی سرپرست تیم ونام 

    

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضا ناظر )سرپرست فنی (

 تاریخ

 تلفن تماس ضروری :
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 11 د ـ م 994شناسه  شمارة

 تقاضای صدور احکام قهرمانی کاربرگ

 .................................................................................. ................................... محل برگزاری:............................................................... زمان:.ن مسابقه:عنوا

 ناظر امضا نام و نام خانوادگی و

 تاریخ                                                                                                           



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 

 «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 

56 

 

 

 11 د ـ م 999شناسه  شمارة

 ناظر )سرپرست فنّی( مسابقهگزارش کاربرگ 

 

 نماید.مسابقه تکمیل می ناظراین کاربرگ را 

 ......................تا..................... .از: تاریخ برگزاری  .....................................................................:مسابقهعنوان 

 

 ...........................................................................................................................................................................:نام و نام خانوداگی مدیر

 

 ...................................................................................................:نام و نام خانوادگی ناظر ) سرشرست فنی (

 

 ..............................................................................................................:نام و نام خانوادگی رئیس هیالت داوری

 

 .........................................................................................................................................................:نام و نام خانوادگی سر طراح

 

 محلّ برگزاری:

 .................................................................................منطقه: .................................................................................شهر: .......................................................................شهرستان: .............................................................استان:

 .............................................................................................برگزارکننده: ............................................................................................................شمارة مجوّز برگزاری:

 

  

 2از  1صفحۀ: 



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 

 «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 
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 11 د ـ م 999شناسه  شمارة

 ناظر مسابقهگزارش کاربرگ

 

 نقاط قوّت مسابقه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط ضعف مسابقه:

 

 

 

 

 

 

 شرح تخلّفات مسابقه:

 

 

 

 

 

 

 

 نظرها دربارة مسابقه:نهادها و نقطهپیش

 

 

 

 

 

 

 

 2از  2صفحۀ: 

 ناظر مسابقه امضاو نام و نام خانوادگی 

 
 

 تاریخ:



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 

 «اسکای رانینگ»دو کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 
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 11 د ـ م 992شناسه  شمارة

 خالصه اطالعات مسابقاتکاربرگ 

 ....................................................................................................... ................................... محل برگزاری:.............................................................. زمان برگزاری:.قه:عنوان مساب

 داور رده بند

 

 امضا ناظرنام خانوادگی و نام و 

2از  1صفحۀ:   



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 

 «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 

 

59 

 

 11 د ـ م 995شناسه  شمارة

 مدیر مسابقهگزارش کاربرگ

 

 نماید.تکمیل می مسابقه صفحه است، مدیر 4که شامل این کاربرگ را 

ــوان  ــنــ عــ

 :مسابقه
 ...................................... تا: ................................................ از: ریخ برگزاریتا .................................................................................................................

 

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

 ................................................................................................................. :)سرشرست فنّی( ناظرنام و نام خانوادگی 

 ................................................................................................................. نام و نام خانوادگی رئیس هیالت داوری

 ................................................................................................................. :نام و نام خانوادگی سر طراح

 ................................................................................................................. شمارة مجوّز برگزاری:

 

 

 اری:محلّ برگز

 .................................................................................منطقه: .................................................................................شهر: .......................................................................شهرستان: .............................................................استان:

 .............................................................................................برگزارکننده: ............................................................................................................شمارة مجوّز برگزاری:

  

1از  1صفحۀ:   



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 

 «اسکای رانینگ»دوی کوهستان شیوه نامه برگزاری مسابقات 
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 11 د ـ م 995شناسه  شمارة

 مدیر مسابقهگزارش کاربرگ

 

 گزارش مختصر روزانة مسابقه

 تاریخ: روز هفته: شمارة روز:

 شرح زمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تاریخ: روز هفته: شمارة روز:

 شرح زمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 صفحۀ:                ن ادامه 1از  2صفحۀ: 



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 
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 11 د ـ م 995شناسه  شمارة

 مدیر مسابقهگزارش کاربرگ

 

 الف( منابع درآمدهای مالی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 و( هزینه ها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 صفحۀ:                ن ادامه 1از  2صفحۀ: 



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 
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 11 د ـ م 995شناسه  شمارة

 مدیر مسابقهگزارش کاربرگ

 

 بررسی وضعیت شرای  و عوامل تأثیرگذار بر مسابقه

 توضیحات نامتناسب متناسب موضوع

    زمان

    کادر اجرایی

    کادر فنّی

    کنندگانشرکت

    لوازم و تجهیزات فنّی

    لوازم و تجهیزات اداری

    مکان برگزاری

    اعتبار مالی

    تغذیه

    کنندگان و کادر اجراییمحل اقامت شرکت

    وسیلة نقلیه

    شدة اجراییروند از شی  تعیین

    دیگر موارد

 

 و شیشنهادهای مدیر مسابقه: نقطه نظرات

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

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

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

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

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

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

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

 تاریخ :ادگی و امضا مدیر مسابقهنام و نام خانو

 صفحۀ:                ن ادامه 1از  1صفحۀ: 



 مسابقات و لیگ کمیتهوصعودهای ورزشی،  نوردی کوهفدراسیون 
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 11 د ـ م 996شناسه  شمارة

 کاربرگ ارزیابی مسابقات
هت ارتقاء جپاسخگوی محترم:پرسشنامه زیر به منظور سنجش کيفيت برگزاری مسابقات تهيه شده است. بدیهی است رسيدن به نتایج واقعی 

 اعالم فرمایيد. یبرگزار نحوه لذا خواهشمند است نظرات خود را در مورد  پذیر نيست. بدون مساعدت و همكاری جنابعالی امكانسطح کيفی 

 (صورت تمایل تكميل گردد در)این قسمت  
 :نام و نام خانوادگی

 :سمت
 :شهرستان          :استان
 رده سنی:                       :باشگاه

 :عنوان مسابقه
     میزبان
 مجری 

 :تاریخ برگزاری
 :مکان برگزاری

 
                                الف ( ارزیابی طراحی مسیر:

ف
دی

 ر

 شرح سئواالت

مورد نظر خود را در هر مورد با امتياز 
 مشخص نمایيد.× عالمت 

                                11بیشترین 
1کمترین   

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 نشانه گذاری در مسير با رنگهای استاندارد 1

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 ایمنی مسير طراحی شده 2

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 خالقيت در طراحی مسير 3

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 ميزان رضایت شما از طراحی مسير 1

 :ب ( ارزیابی داوری مسابقه
 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 آشنایی با قوانين روز داوری  6

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 مهارت و تسلط در اجرای قوانين 7

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 دقت در امر امتياز دهی و رده بندی 8

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 رضایت شما از داوری مسابقهميزان  9

)میزبان( :ج ( ارزیابی تسهیالت و امکانات رفاهی  
31  1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 برگزاری مسابقه  زمان و محل 

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 رسانی نحوه اطالع 11

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13  پذیرشکيفيت  12

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 نحوه برخورد برگزارکنندگان 13

11  1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 ميزان رضایت شما از ميزبانی مسابقه 

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13  امكانات خوابگاهی 15

 1 2 3 1 5 6 7 8 9 13 پذیرایی 16

 نظرات و شیشنهادات

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

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

 ..........................................................................................................................................................................................................  
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 11 د ـ م 997شناسه  شمارة

 کاربرگ ثبت زمان، خط پایان و رده بندی نهایی مسابقه

 ..........................................................................................:برگزار کننده ...................................................................................:تاریخ برگزاری ...................................................................................:عنوان مسابقه

 .....................................................................:زمان شروع مسابقه ......................................................................:تعداد شرکت کننده ...................................................................................:مکان برگزاری
 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 شماره

مسابقه 

 دهنده

 نتیجه نهایی خطا رتبه شدهثبت  زمان اعزامی از

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 نام و نام خانوادگی و امضا

 ناظر )سرپرست فنی( رئیس هیئت داوری داور رده بند
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 11 د ـ م 998شناسه  شمارة

 کاربرگ خطای شرکت کنندگان 

عنوان 

 .............................................مسابقه:

برگزار  ...........................................تاریخ برگزاری:

 ...............................................کننده:

 ....................................زمان شروع مسابقه: ....................................ننده:تعداد شرکت ک ...........................................مکان برگزاری:
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 -----               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

  تاریخ -نام و نام خانوادگی و امضاء داور مسیر       :مسیرمحل استقرار داور 
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 11 د ـ م 991شناسه  شمارة

  خط پایان    داوران خط شروعکاربرگ 

 ...............زمان شروع:.............................. .:برگزار کننده..................................... .:برگزاری.......................................... تاریخ .:عنوان مسابقه

 مالحظات زمان شایان مسابقه شماره شرکت کننده می ازاعزا نام و نام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 :)سرپرست فنی(ناظر  :رئیس هیئت داوری :داور مسیر
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 11 د ـ م 941شناسه  شمارة

 به ترتیب امتیاز کسب شده مسابقه رده بندی انفرادی و امتیاز کاربرگ
 ..................................:زمان.................................................. .:مکان برگزاری .................................................................:عنوان مسابقه

 مالحضات امتیاز انفرادی اعزامی از نام شرکت کننده ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  برگ در مسابقاتی که رده بندی تیمی دارد تکمیل می شوداین کار. 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 مدیر مسابقه ناظر )سرپرست فنی( رئیس هیئت داوری
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 11 د ـ م 949شناسه  شمارة

 .............................................تیمجدول امتیاز 
 ..................................:زمان.................................................. .:مکان برگزاری .................................................................:عنوان مسابقه

 مالحضات امتیاز  هیئت / باشگاه / تیم ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 تیمیجمع امتیاز کسب شده 
 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 مدیر مسابقه ناظر )سرپرست فنی( رئیس هیئت داوری
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 11 د ـ م 944شناسه  شمارة

 کاربرگ گزارش عملکرد طراحان و داوران کارورز

 تاریخ تنظیم کاربرگ:  نام و نام خانوادگی کارورز:
 

 تاریخ اخذ مجوز: :گردد()این مجوز باید از سوی کمیته صعودهای ورزشی صادر مجوز حضور شماره 

 شماره تماس: نام و نام خانوادگی مدیر مسابقه/ رئیس هیأت داوری/ سرطراح/ ناظر:

 

 تاریخ برگزاری: شهرستان: استان: محل برگزاری مسابقات

 رده سنی: گرای : عنوان مسابقه:

 

 خالصه گزارش عملکرد طراح و داور کارورز در طول مسابقه:
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 امه طراح و داور کارورز دوی کوهستان:کارن

 توضیحات (91تا  9امتیاز ) عنوان ردیف

   اشراف به قوانین و مقررات 9

   تمرکز، سرعت عمل در طراحی و داوری 4

   توانایی صعود 9

   قاطعیت و اعتماد به نفس 2

   وقت شناسی و حضور به موقع 5

   مسالولیت شذیری و همکاری گروهی 6

   لوازم و تجهیزات شخصی 7

   عدم ارائه اطالعات اضافی به مسابقه دهندگان 8

   تحویل، نگداری و بازگشت وسایل و لوازم 1

   جمع کل

 گردد.و یا گزارش سوء دوره تجدید می 122از  72در صورت کسب نمره زیر : توجه

 

 ناظرنام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء رئیس هیالت داوری، سرطراح و 
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 11 د ـ م 949شناسه  شمارة

 کاربرگ گزارش رئیس هیئت داوری

 میزبان گرای  مکان زمان رده سنی جنسیت عنوان مسابقه

       

 

 نام و نام خانوادگی ناظر مسابقه نام و نام خانوادگی مدیر مسابقه نام و نام خانوادگی ناظر مسابقه

   

 

 اسامی داوران:

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

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

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

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

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

 

 نقطه نظرات )چگونگی برگزاری(:

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

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

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

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

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

 

 نقطه نظرات شیشنهادی:

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

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

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

 

 نام، نام خانوادگی، تاریخ و امضاء رئیس هیئت داوری

 

 لیست مدارک و شیوستهای ضروری:

 شده، جدول زمان بندی، گزارش عملکرد داوران کارورز، کاربرگ اعالم اعتراضات به مسابقه، کاربرگ اقدام انضباطیلیست نتایج تأیید 
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نننند نظرهننای خویش را بننه نشننننانی           تمننامی عزیزان می       توا
info@mfi.ir   یاmsfi.dabir@yahoo.com     نام به  و 

 . ارسال نمایند مسابقات و لیگ کمیته
رها و نظعزیزانی را که نقطه  دسننت تمامی مسننابقات و لیگ کمیته
منظور ارتقای سننطح دانش و اصننالح این  نهادهای خود را بهپیشنن
 . فشاردی میبه گرم ، نمایند، ارسال می نامهشیوه

 موفتق باشید
 1299شهنریننور 

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

