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 اول دفتر

اساات.  رفت و نوآوری شاادهبه پیشانسااان از بدو خلقت همواره کناواو و جسااراوگر بوده و این کناواوی منار 

باترفرن و ه      یاز     عالقه به صاااعو د و  بداع    هایی که در کنار این عالقه     چنین بهره مندی از زمان و موان و ن موجب ا

رشاااد روزافزون این ورزش و ج    .گردید ،یخ نوردی و درای تولین   نوردیهای جدید صاااعود مانند سااان        شااایوه

 شود. ،باعث شد تا با نگرش تخصصی به رشره های فوق نگریسرهدر سراسر جهانمندان به اناام این ورزش عالقه

داری و کاران کشاااورمان در تمامی ابعادن منوه به رعایت نظ  و انظ اه ا   رفت کمّی و کیفی ورزشحضاااور و پیش

 باشد.مفرّح و مهیج می هایچنین رعایت اصول فنّی و تشویالتی این رشرهاجرماعی و ه 

شره و با به کارگیری تمامی     ده، ما را برآن مینگاه به آین شش برندا ست از تالش و کو ای که های بالقوّهنیرودارد تاد

ان جوانان این نظیری که در میکوشند، در راه رشد و شووفایی اسرعدادهای ک در سطح کشور برای اعرالی نام ایران می

 مرز و بوم وجود دارد، فعّالیت خود را دوچندان نمایی .

چه که رقابت را سال  نماید. امّا آنهای مخرلف زندگی بروز میرقابت در ضمیر انسان نهفره است و همواره در عرصه

سازنده می  سان نماید، قانونو  ست. آن مداری و ان ضوابط و مق  مداری در آن ا سان رقابت را بدون  رّرات در زندگی جا که ان

نوردی و خیمند نخواهد بود. وجه تمایز کرد خود رضاااایتو دیگر از عملخود اعمال نماید، دچار بخل و حساااد گردیده 

ه به نوردی، وجود رقابت در ذات آن اساات. همین خصاالت و توحّ نوردی یا کوههای ساان تولین  با دیگر رشاارهدرای

سازمان مند نمودن و قانونسامانه  ه این رشره روی  که بمند انرژی جوانانی مند نمودن این رقابت ذاتی و هدایت منظّ  و 

 سازد.ازپیش نمایان میچنین را بیشهایی ایننامهناپ یری است که لزوم تدوین شیوهآورند، از اصول خدشهمی

 کمیرهکاران گرامی در بوده و حاصل تالش جمعی بسیاری از ه  ۲۰۱۹نوردی قوانین یخای را که پیش رو دارید ماموعه

باشد. امیداست با حمایت می کمیرهدر طی تاریخ فعّالیت این  صعود های ورزشینوردی و فدراسیون کوه مسابقات و لی 

سوزان این رشره، شاهد کسب افرخارات بزرگ در سطح آسیا و ربط و تالش تمامی دلمسئوتن ذیی تمامیجان ههمه

 شاءاهلل.جهان باشی . ان

 مهدي داورپور 

 تهران 

 ۱۳۹۸خرداد  
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 UIAA ينوردخی مسابقات يتهیمک -۱

 مقدمه -1-1

-کوه یهاانامن یالمللنیب هیاتحاد یدهندهلیتشو یهابخش از یوی ینوردخی یهارقابت UIAA یرهیکم -۱-۱-۱

 یهاجن ه یتمام یتوسعهمسئول اداره و  UIAA یرهیکم. است (Associations d'Alpinisme) des ینورد

 .است یالمللنیب ینوردخیمسابقات  ورزش

ی بر عهده نوردییخ المللیبین تمامی مسابقاتمسئولیت  ؛یل آمده استصبه تف ۲-۱ بخشکه در  گونههمان -۲-۱-۱

 .است زیرنهاد مسئول رسیدگی به امور  ،، به همین دلیلاست UIAA یکمیره

 ؛المللی بین مسابقات یبه منظور برگزار UIAAعضو  هاییونفدراس یهادرخواست یتمام یافتدر( الف

 یابیقابل ارز یمال و یسازماناست و ه  از نظر  یورزش یرشره ینکه ه  به نفع ا ییهادرخواست تأیید ( 

 مداوم باشد؛

 یورزش یرشره ینا دیگر مواردو  یفن جوانب یتمام  بر ج( نظارت

و برگزار  دهیسازمانچنین مسابقاتی  برباید دقیقاً مطابق قوانین و مقررات حاک   UIAA ورد تأییدم تمامی مسابقات

 شود.

 مسابقات -2-1

به طور خاص به رسمیت شناخره است( ماازند تا  UIAA یکمیرهیی که هایا سازمان) UIAAفقط اعضای  -۱-۲-۱

 را درخواست کنند. UIAA تأییدشدهمسابقات  برگزاری

 .وارد شوندشان به چنین مسابقاتی دهندگانمسابقه کنند درخواست ماازند تا UIAAفقط اعضای  -۲-۲-۱

 :باشند، به قرار زیر استمی UIAA یکمیره یویژه که نیازمند تصویب نوردییخ المللیبیناز جمله مسابقات  -3-۲-۱

  سال هر یجهان جامالف( ماموعه مسابقات 

 جهان ی ( مسابقات قهرمان

 Combined یشجهان گرا یمسابقات قهرمان (ج

 قاره ی( مسابقات قهرماند
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 ایقاره جام مسابقات (ه

 جوانان المللیینب( مسابقات و

 MASTER المللیینب( مسابقات ز

 CHALENGER المللیینب( مسابقات ح

 UIAA یکمیتهتشکیالت  -3-1

به  کیالمپ یالمللنیب یرهیکمتوسط  UIAA .است UIAA یمماامع عمو  یمسئول مسرق UIAA یرهیکم -۱-3-۱

 Sport Accordاز  یعضو نیشناخره شده است. همچن تیبه رسم یالمللنیب ونیفدراس اینهاد  کیعنوان 

 .است( المللیبینی هاورزش هاییونفدراس یعمومانامن )

در هر  را زیرن یمسئول از این حق برخوردار است که  ،UIAA یکمیره :المللیبین رسمی مسابقاتمسئوتن  -۲-3-۱

 کند. انرصا به صورت رسمی  ،مورد تأیید خود یمسابقه

 دهندگانمسابقهکه  ایلحظهاز  یعنیمسابقه را بر عهده دارد؛  یکامل فضا یاراخر :یداور ئتیه یسالف( رئ

ه ب و شده خارج ،دیوارهقابل م ،مسابقه یمنطقه ازکه  هنگامیتا  شده ینهقرنط یمنطقهوارد  سایرینو 

 یمسئوتن  یرخ رنگاران و سا  یتفعال ،یاراتاخر یحوزه ینا ؛گردندیم مسابقه باز  یفضا  یعمومبخش 

 یاراخر یداور یئته یس. رئشااودیمشااامل  یزرا ن شااودیم یمسااابقات معرف برگزارکننده توسااط که

سابقه در حال برگزار  یجان ههمه سه  یهمهرا بر عهده دارد و  یم سئوتن   یهاجل  UIAA ییرهکمم

سر   سرپر سر   ،عالوه هکند. بیم یرا  سرپر سات  یتمام یاو   برگزارکنندهرا که با  یدهسازمان و  یفن جل

 یئته یسرئ دارد. بر عهدهرا  شااودیم یلتشااو یرهو غ دهندگانمسااابقه، های مساائوتن ت ،مسااابقات

حاضر در مسابقه که    کارورز از داوران یکمسابقه و هر   یدرباره را یلیص تف یملزم است گزارش   یداور

 ارائه دهد. ،گ راندیمخود را  المللیینب یداور یدوره آموزش یانیمراحل پا

در  یداور یئت ه یسکمک به رئ   یرا برا یو UIAA ییره کماسااات که   المللیینبداور  :بند رده ( داور 

 کنند.یم یرا همراه بندردهداور  ،یرمس داوران .یدنمایممنصو   ،مسابقه یک یداور یهاینهتمام زم

س  یطراح  یت تیریمد: سرطراح ج(  س  ،بندردهداور  سرطراح . دارد عهده بر را ریم  یئته یسو رئ یرداور م

 .سازدمی بهرمند خود هایمشاوره با را یداور

 (کارورزمثال داوران  یبرا)شوند یممنصو  ن UIAA ییرهکمتوسط  یقاًکه دق ی: در مواقعیرد( داوران مس

کند. معموتً  انرخا مسااابقه  یرهر مساا یرا برا یرداور مساا یدبا برگزارکننده /یمل یونفدراساا یا نهاد

س  انداور شد.   یمل یا المللیینبمدرک  یدارا یدبا یرم و مقررات  یناز قوان یاطالعات کامل یدبا هاآنبا
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سابقات م  یفن شره و به وظا  UIAA ییرهکم تأیید وردحاک  بر م شان دا شند  یف سرق  آگاه با  یرز یماًو م

 کنند. فعالیت بندردهنظر داور 

سااال  یکاز  یشگ رانده اساات اما ب یترا با موفق ICCIC المللیینب یطراح هایدوره که: کارورزه( طراح 

ست  سابقه   یچدر ه که ا ست   فعالیت UIAA ییرهکم ییدمورد تأ نوردییخ یمل یا المللیبینم نورده ا

 گ رانده است.   ورزیرا بدون کار یدروس طراح یا

 توسااط ونورده  یلتوم را المللیبین مساایر طراحی دوره که ملی سااطح در یرمساا راحط: مساایر طراح (و

 .است شده نصو م سرطراح ظرن زیر کار برای کننده برگزار

سابقه: ه  یئت( هز شامل    یئتداوران م سابقه   -۲-3-۱الف( تا ) -۲-3-۱ در ال کرفوق افراد یتمامداوران م

 .است( و)

مطابق با قوانین و  - بات )الف() ()ج()د( ۲-3-۱بند  - UIAA یرهیتوسط کم شدهمنصو مسئوتن  :نوره

مسرحق دریافت  ،یک رویداد با برگزارکنندگان UIAAی کمیره موردی یگرفرهصورت هایهماهنگی

بند باید از غیر کشور و حداقل یک داور رده رئیس هیئت داوری. هسرندو دسرمزد  اقامتسفر،  یهزینه

 بند برابر با حداکثر تعداد مسیرها در هر روزی از مسابقه است.باشند. حداقل تعداد داور رده میزبان
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 هاي عضوفدراسیون -2

 های عضو و اعضای تیمدراسیونف یهاتیمسئول -1-2

مورد در یک مسابقه  افرادی کهمسابقات و  برگزارکنندگانتمامی  ،UIAAملی عضو ی هانهادها و فدراسیون -۱-۱-۲

نهاد یا  با همواری داشره باشند یا در همواری UIAA یکمیرهبا  به طور مسرقی  افرادخواه این  ،UIAA تأیید

 : باشند بندپایی زیر هامسئولیت به ندموظف مسابقات هسرند، یکنندهبرگزارفدراسیون ملی یا 

تحت  نوردییخ المللیینبورزش مسابقات  یادارهو  توسعه ،ارتقاءنوره که  ینو شره ا قیدیب یرشالف( پ 

 .است UIAA ییرهکم ینظارت انحصار

ست با منافع   یگریتوافق د یا یقرارداد مال گونهیچه ینوه،از ا ینان ( اطم در  UIAA ییرهکمکه ممون ا

 یهموافقت اول یافت( بدون دریرهمسابقات و غ یمال یانحام یزیون،)مانند تلو یسازمان یچتضاد باشد با ه

 منعقد نگردد. UIAA یکر 

 ینبهرر با اساات ممون که تصاامیمی هر پیرامون UIAA ییرهکم توافقات و پیشاانهاداتج( در همه حال 

 باشد را مد نظر قرار دهد. ورزش در تضاد ینا منافع

شان احررام داخلیهای در زمینه فعالیت های عضو به اسرقالل نهاد یا فدراسیونبه طور کامل  UIAAی کمیره -۲-۱-۲

 رد. اگمی

 های عضوفدراسیون مسئولیت -2-2

دار موارد عهده تا اطمینان حاصل نمایند که اعضایشانهای عضو است های نهادها یا فدراسیونمسئولیتاین از   -۱-۲-۲

 :هسرند زیر

 یک،منشور المپ لومقردرانه از اص یتورزش در کشور خود و حما ینو توسعه فعاتنه ا یجترو یریت،مد (الف

 ؛ نوردییخ یالمللینابقات باک  بر مسو مقررات ح ینو قوان ، WADAدوپین  با م ارزه ینوانق

دهندگان مسابقه  ینوهاز ا ینانو اطم آن یجورزش و ترو ینو مقررات ا یناز قوان یت، اطاعت و حماکدر(  

 ؛کنندیم یتو ممراز ورزش جوانمردانه را رعا یدهپسند لاصو ،شتحت پوش و مسئوتن

سرمر و فعاتنه عل   ( ج شش م سابقه    یهکو سرفاده م سم   ا سئوتن ر شان از مواد     یدهندگان و م شور مر وع ک

 ؛دیگر یههر ماده ممنوع یامخدر و 
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ش  یری( جلوگد سابقه  یسالمر  یرا برا یکه اموان بروز خطر ینیتمر یا یوهاز هر  شرفت پ یادهندگان و م  ی

 ؛وجود آورد به هاآن یجسمان

 نیدر قوان بیو فر یکشورشان، در مقابل هرگونه دسروار     ینوره که ماموعه عوامل ورزش  نیتعهد به ا( ه

آنها شود، مقاومت  یها یمسئوتن ت ایدهندگان و مسابقه یبرا یمنفعر ای سود و مقررات که مناهر به

 ؛به عمل آورند یرینموده و از آن جلوگ

ا با احررام کامل با جدر همه همواره و کشورشان،   یدهندگان و مسئوتن رسم  مسابقه  ینوهاز ا یناناطم (و

 .یندرفرار نما ی،ورزش هاییتعوامل مرت ط با فعال یگرو د یرسم مقامات دهندگان،ابقهمس یتمام

ی جزییات مربوه به مسابقه اطالع م، تا از تمادهندگان استها و مسابقهتی  رسمی مسئوتناین از وظایف  -۲-۲-۲

 حاصل نمایند.

 شایستگی ورود یک تیم  -3-2

به مرد و زن دهندگان مااز به اعزام یک تی  از مسابقهشرایط زیر در صورت رعایت  UIAAهر فدراسیون عضو  -۱-3-۲

 باشد:ابقات میمس

 باشند؛ دهندگانمسابقه نامث ت و انرخا بر  حاک  تارمقر مطیع باید هاآن کهاین( الف

 یند؛نما یکوتاه UIAAبه  نس ت خود مالی هداتعت بر حاک  ینقوان از یدن ا هاآن کهاین(  

  UIAA یانضاا اط نامهیینکه بر اساااس آ اقدام مرعاقب یا ی تصاام گونههر به نساا ت ن اید هاآن کهینا (ج

 یند؛نما یگرفره شده است، کوتاه

 UIAA یاباشاااند  المللیبین مساااابقات  ماوز یشاااده، دارا نامث ت  دهندگان مساااابقه  تمامی  کهینا (د

 .باشد کرده یافترا در یماوز چنین صدوردرخواست 

توانند تنها یک تی  های مربوطه میفدراسیونداشره باشد،  UIAAعضو یک فدراسیون اگر یک کشور بیش از  -۲-3-۲

 را باتوجه به سهمیه مااز برای این کشور به مسابقات اعزام نمایند.ان و زنان مرشول از مرد ،توافقیملی 

 هانام تیمثبت -4-2

ی مربوه به اهدر اطالعیه اعضا/ مسئوتن رسمی تی نام موظف است تا مهلت مقرر ث تهر فدراسیون عضو  -۱-4-۲

 مورد توجه قرار دهد.، را هقمساب
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برعهده فدراسیون عضو  اندمورد نظر شرکت نورده رویدادکه در تی   رسمینام اعضا/ مسئوتن ث تی هزینه -۲-4-۲

 باشد.ی فنی از آن مطلع شده ق ل از جلسه UIAAکه نایخواهد بود، مگر 

مسابقات جام جهانی، قهرماتی جهان یا قهرمانی  دررا ، اعضا/مسئولین رسمی تی  های عضوفدراسیون کهزمانی -3-4-۲

بندی رسیدن و برنامه و زماناقامت،  محل مانند جزئیات، باید اطالعات تماس )نمایندنام میجوانان جهان ث ت

 را ارائه دهند.خروج( اعضا/ مسئولین رسمی تی  

 المللیهای بینپروانه -5-2

 در خود که  و مسئوتن رسمی تی  گاندهندمسابقه یک از هر فدراسیون عضو باید اطمینان حاصل کند که هر -۱-5-۲

درخواست صدور  UIAAیا و باشند میالمللی مسابقات بین پروانهدارای اند، نام شدهث ت UIAA مصو مسابقه 

ماازند تا فرم درخواست خود را برای صدور یا های عضو تنها فدراسیون است.چنین ماوزی را دریافت کرده

 .نمایند ارائه ،المللیبین پروانهتادید 

موارد ئولین رسمی تی  خود دهنده و مسبرای هر مسابقه باید فدراسیونی، هر المللبین پروانهیافت رمنظور دبه -۲-5-۲

 زیر را ارائه کند:

 رسمی؛ درخواست یشده تومیل فرم( الف

  حساااا صاااورت دریافت   و نموده نییعت جدید   یپروانه  یافت  در یبرا UIAAکه   ایهزینه  پرداخت (  

 .همربوط

تا سی و یو   ماه یک سال خورشیدی(دی۱۱) از اول ژانویه، یعنی میالدی تنها برای یک سال تقویمی پروانههر  -3-5-۲

رسمی و ارسال تومیل فرم درخواست تواند با هر فدراسیون می. اعر ار دارد دی سال بعد خورشیدی(۱۰) دسام ر

 نماید.المللی بین پروانهاقدام به تادید تیمشان دهندگان و مسئولین رسمی مسایقه، از طرف UIAAآن به 

دهنده دوملیری در مواردی که مسابقه را دارد.ی آنباید عضو تی  ملی کشوری باشد که گ رنامهدهنده هر مسابقه -4-5-۲

های یوی از فدراسیونبایست وتن رسمی میئمس و دهندگانچنین مسابقهباشد، ساکن کشور دیگری میاست یا 

دهنده با هر گونه تغییر در تی  ملی مسابقه انرخا  نمایند. UIAAعضو را جهت شرکت در مسابقات مصو  

، بعد از اولین فصلتغییر تی  در نی پ یر است. اموان UIAAنوردی ی یخو کمیره ون مربوطهیتوافق دو فدراس

عضو تی  دهندگان باید قهرمانی جهان، مسابقهتمامی رویدادهای باشد. برای ، مااز نمیUIAAرویداد در تقوی  

باید یک تی  را با توافق دو فدراسیون  بودن، ملیریدو صورترا دارند، و در ی آنباشند که گ رنامهکشوری ملی 
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 طه انرخا  کنند.مربو

 اند.آن منصو  شده طرف کشوری باشند که ازعضو مورد تأیید فدراسیون هر یک از مسئولین رسمی تی  باید  -5-5-۲

 طرف چند کشور بالمانع است.معرفی یک شخص از مااز نیست. فصل تی  در نی تغییر 

نام با عنوان مربی نیز ث ت. ورزشواری که د به عنوان یک مربی نقش ایفا کندتوانهمچنین میدهنده یک مسابقه -6-5-۲

 ها جمع خواهد شد.جریمه شود.در نظر گرفره مین یک نفر ابه عنو نس ت به برخوردهای انض اطی  است،شده

 هاهزینه -6-2

 باشد و ع ارت است از:برعهده فدراسیون عضو می تنهاییها بهتمامی هزینه -۱-6-۲

 یورو 5۰ -مسابقه ورودی یهاینههز (الف

 یورو 5۰ -المللیبین ماوز یهاهزینه(  

 یورو ۱۰۰ -اعرراضات هایهزینه( ج

کوتاهی در  پرداخت نماید.اتمام سررسید آن را ق ل از  UIAAحسا  باید تمام م لغ صورتفدراسیون عضو  هر -۲-6-۲

 اجرا خواهد شد. 4-6-۲ن کار قانون اناام ای

اعرراض  پرداخت گردد.ت داوری أبایست مسرقیماً به رئیس هیی اعرراض میهزینهاعرراض،  یک یهنگام ارائه -3-6-۲

 ی اعرراض بررسی گردد.زینهن اید تا زمان دریافت ه

ط ق قوانین و مقررات، کوتاهی نماید،  UIAAهای پرداخت هزینهمقررات مربوه به دراسیون عضوی که از ف -4-6-۲

 گردد.میصورت تعلیق و در نهایت لغو بهعضویت آن 

 دهندگان و مسئوالن رسمی مسابقه -های تیمیسهمیه -7-2

، جام جهانی، قهرمانی جهان برای مثالاست؛ ی تیمی براساس نوع مسابقه مشخط شدهسهمیهدهندگان: مسابقه -۱-7-۲

 و غیره.

نام ث ت ی تی  خودراب ( مسئول رسمی5اجازه دارد تا حداکثر پنج )هر نهاد یا فدراسیون ملی مسئوتن رسمی:  -۲-7-۲

پ یرش نام برده شود و  فرماین افراد باید در از . را نیز پرداخت کند ها به مسابقهآن ی ورودهزینهو باید  نماید

 های زیر منصو  شده باشند:برای یوی از نقشصورت مشخص به
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 تی  مدیر یک( الف

 تی  مربی دو(  

 پزشوی کارشناس یا یطواجد شرا پزشک( دو ج

اجازه ورود و خروج به  شود، دهندگان اعمال میتحت همان شرایطی که برای مسابقهمسئولین رسمی تی   -3-7-۲

هرکدام از مسئولین ی رئیس هیأت داوری ی ویژهاجازه با. تنها در شرایط خاص و ی قرنطینه را دارندمنطقه

ای که در منطقه دهندهبا مسابقهاجازه نزدیک شدن و یا برقراری ارت اه  -شامل پرسنل پزشوی -رسمی تی  

 .خواهد شددهنده مسابقه اخراجمنار به بالفاصله رعایت این قوانین، را دارند.کوتاهی از  قرنطینه/ مسابقه

دیواره  در مقابل ،مسیرها یمشاهده در زمان رسمی ،دهندگانشانبه همراهی مسابقه ماازمسئوتن رسمی تی   -4-7-۲

توانند به هر طریقی نمی (دهندکه مسابقه نمی یورزشوارانمسئوتن رسمی تی  )یا هرکدام از باشند. صعود نمی

بالفاصله  از این قوانین، تخطی گو نمایند.و  گفتی مسیر مشاهدهدر زمان رسمی  گاندهندمسابقههرکدام از با 

اسرثنا قائل شرایط خاص تحت ممون است رئیس هیأت داوری  شود.میدهنده فوری مسابقهمنار به اخراج 

 شود.

 تجهیزات و لباس تیم -8-2

گردد، دهندگان اسرفاده میهایی که توسط هر یک از مسابقهل استاهیزات و  تمامی ل اس و تاهیزات صعود:  -۱-8-۲

از ، اخراج ورت عدم مطابقت با این قوانیندر صباشد.  UIAAل اس و تاهیزات حاک  بر  باید مطابق قوانین

 مسابقه را دربر خواهد داشت.

 های تیمی مرمایز بپوشند.ل استوانند میدهندگان و مسئولین رسمی تی  مسابقهل اس تی :  -۲-8-۲

گردد، دهنده اسرفاده میهایی توسط مسابقهکرامپونو  یخ باز ت ردهندگان: ل اس و تاهیزات صعود مسابقه -3-8-۲

و در  UIAAی توسط کمیرهکه باشند؛ مگر آن ENیا  UIAAتمامی تاهیزات ایمنی باید دارای اسرانداردهای 

یا فدراسیون باز جلیقه مسابقه که توسط نهاد ، مشخص شده باشد. شرایط خاص توسط رئیس هیأت داوری

باید کرامپون، ت ر یخ )دهنده مخرار است تا هرنوع کفش صعود، ، هر مسابقهملی/ برگزار کننده تهیه شده است

 اسرفاده نماید: ،، مطابق با قوانین زیردر هنگام تالشش بروی مسیرش هایو ل اسباشد(  ICE BOXمرناسب با 
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 یک  ،UIAA یید ( مورد تأ Helmet) ایمنی کاله ،UIAA یید : هارنس مورد تأ  یالزام یزاتت تاه حداقل   (الف

 بدن که هاییو ل اس (باشاااد انگشااات بدون یددساااروش )ن ا  ،ICE BOXجفت کرامپون مطابق با   

 (ن اشد)کوتاه بپوشاند را ورزشوار

 راآن باید ورزشااوار هر که جلیقه این. گرددمی فراه  مسااابقه یکننده برگزار توسااط: مسااابقه جلیقه(  

ید،   یدر آن خوددار تغییر یا  بریدن  هرگونه  از و پوشااایده  ما ید   ینهمچن ن  هر رسااامی شاااماره  با

 .باشد شده درج آن پشت بر دهندهمسابقه

 دهنده را در بر خواهد داشت.تخطی از این قوانین، اخراج فوری مسابقه -4-8-۲
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 قوانین عمومی –ي مسابقات رگزارکنندهب -۳

 UIAA یکمیته مورد تأییدمسابقات  برگزاری درخواست -1-3

از تاریخ پیشنهادی برای مسابقه  ق ل Aprilاول ماه خود را دیرتر از  کر ی فدراسیون ملی ن اید درخواست نهاد یا -۱-۱-3

 ارائه کند.  UIAA یکمیرهبه  ،آمده است UIAAکه در راهنمای برگزاری رویدادهای  کهصورتیبه درخواسری

توسط محل پیشنهادی مسابقه و اموانات وابسره به آن ممون است تأیید کند،  UIAA یکمیره این که ق ل از -۲-۱-3

و بازرسی باید  اقامت، مورد بررسی قرار بگیرد. هزینه سفر المللیبین سرطراحیا /و UIAA یکمیره ینماینده

 مسابقات پرداخت شود.  برگزاری یکنندهدرخواستتوسط نهاد یا فدراسیون ملی 

 برگزارکننده امکانات -2-3

 :کند تأمین یزاتتاه ینابر  حاک  ینقوانرا مطابق  یرز امواناتباید  حداقل ،برگزارکننده یونفدراس یانهاد  -۱-۲-3

شول برگزارکننده ( دفررلفا ست    : مر سرپر سم از  سابقات  یر ش  یکو  م سئول   که یمن  یهاجن ه یهمهم

 یا نهادها هایتی  اعضاااایو  UIAA یرهکم یاعضاااا  اقامتو  تأییدشااادهمساااابقات  یبرگزارکننده

 ؛است یمل هاییونفدراس

 برگزاری، مسئوتن  های تمسئوتن   ،دهندگانمسابقه ، UIAA ییرهکممسئوتن   یبرا نامث ت اموانات ( 

 ؛یرهغو  یزیونتلو، یخ رگزارمه ،  : اشخاصیگردمااز  و اشخاص

 ؛ینقوانمطابق با  یاخرصاص امواناتو  ینهقرنط یمنطقه( ج

 یافراد یهمهمداوم  حراسات  ینو همچن ینهقرنط یمنطقهشاامل حراسات    :ینهقرنط یمنطقه نامث ت( د

 ؛شوندیمخارج  آن و ازوارد  ینهقرنط یمنطقهبه  که

 ؛ینو اموانات وابسره مطابق با قوان ینهقرنط یمنطقهگرم کردن و  ینیتمر یوارهه( د

 یواره؛دمااور  یتترانز ی( منطقهو

 در. یردگمورد اسااارفاده قرار   یفن یحادثه   وقوع هنگام  که  دیوارهجداگانه مااور      یینه قرنط یمنطقه ( ز

ند  یا دو که   یمواقع قه   چ نده مسااااب قه   ه  ده مان در منط نه قرنط یز ند  یی  یاجرا زا ،دوم هسااار

 ؛شود حاصل اطمینان دهندگان،مسابقه ینب یینهقرنط ینقوان ییرانهسخرگ

سابقه  یح( منطقه شد  یوارهد رویروبه باید محوطه این ؛م سئوتن   از یرغ به افراد یبرا ورود به آن که با م

حضور دارند   یرمس  مشاهده  یرسم در زمان  که یدهندگانمسابقه ، برگزاری ، مسئوتن UIAA ییرهکم
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 یسرئتوسط   که یگریدو هر شخص   یماس مااز صدا و   ، افرادهسرند  یرمس  یرودر حال تالش بر  یا

 ؛است ممنوع ،دارد یرسماجازه  یداور یئته

 ؛یجنراث ت سناش ارتفاع و خدمات ه( 

 ؛پزشوی اتاق و پزشوی تی ( ی

 ؛ین ضد دوپ یهاتست یاموانات تزم برا ک(

 ؛شود داده تخصیص گزارش و زنده پخش به که فضایی( ل

 ؛مطلو  کیفیت با اینررنت به ماهز نرایج ث ت اتاق( م

 ؛شده است ماهز یل ف ینیاموانات بازب بهکه  UIAA ییرهکمدفرر  (ن

 .( دفرر مط وعاتس

 برگزارکننده کادر -3-3

 را فراه  کند: زیرباید کادر  کنندهبرگزار/نهاد یا فدراسیون ملی -۱-3-3

 ؛مسابقه یبرگزارکننده ی ت یرالف( مد

 :یرز یهایتفعال اناام منظور به دسریاران ( 

سری و ارت اه با      دهیسازمان  ،یریتمد یتمام  (۱ سرپر سابقه و  سئول  که یافرادق ل از م یت م

 مسااابقه و اموانات وابسااره و فضااای مسااابقه را فراه   نوردییخسااازه  ساااخرن تدارکات و

 ؛کنندمی

 ؛هاو اعضای تی  دهندگانمسابقه ،UIAA یکمیرهمسئوتن  نامث تمدگویی و آخوش  (۲

 ؛قرنطینه یورود و خروج افراد مااز به منطقه نظارت برو  نامث ت  (3

 ؛ی مسابقهمنطقهو  ی قرنطینهمنطقه درحراست برقراری   (4

 ی ترانزیتمنطقهو رفرن به  ینهقرنط یمنطقه در ترک دهندگانمسابقهو مساعدت  یههمرا  (5

 ؛مسابقه یو دیواره

 ؛ی افرراحیه و اخررامیههاجشن دهیسازمان  (6

 ها اسرفاده نماید. های تی  پخش زنده از دوربینط ق راهنمایی (7

 ؛(یرمس یریگزمان)شامل  بندردهبا داور  یهموار ی( براUIAA ینمطابق با قوان) یرج( داور مس

 ؛یوارهد یسازپاک ی و ت کنندگانیتحماد( 

 ؛یرمس ینگهدار ی ه( طراحان و ت
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 ؛ینیبازب ی و ت یدئویی( ض ط وو

 ؛سناش و ث ت ارتفاع تی ( ز

 ؛مط وعات خدماتاموانات رسانه و ( ح

 ی؛دکرر پزشو یکاز جمله حضور  ی( اموانات و خدمات پزشوه

 دوپین ؛ ضد تی ( ی

 زنده؛ پخش تی ( ک

 .عمومی روابط پرسنل( ل

 و طراحی مسیر دیواره -4-3

 ایااد شود. ،ی صعودهاحاک  بر سازه UIAAباید مطابق با قوانین  دیواره: دیواره -۱-4-3

 .سرطراح و تی  طراحی را منصو  نماید ،UIAA یکمیره تأیید باباید  برگزارکننده یانهاد یا فدراسیون ملی  -۲-4-3

 :شودموراد زیر می شامل سرطراحوظایف 

و  ۱حمایت نقاهنصب   ،هامرزخطوه  یدنکش  ،هایرهنصب گ  ،هر مرحله از مسابقه  برای یرمس  یطراح (الف

 یاسرانداردها از یرهامس برخورداریکنررل  ،UIAA ییرهکم ینمطابق با قوان یرهر مس یبرا یزاتتاه

 ؛UIAA ییرهکم یمنیا ینبا قوان هاآن تمطابق و مناسب یفن

شان ا یحصح  فعالیتکردن از  یداپ یناناطم ،طراحانکار کمک ی ( هماهنگ سئول  و ی  اقدامات یترعا یتم

 ؛همسابق یدر ط و هیوارساخت و جدا کردن د حین یمنیا یاطیاحر

 ؛بندردهبه دسرور داور  یرهاکردن مس یزو تم یرج( تعم

 ؛اموانات گرم کردن ینصب و نگهدار ،ید( طراح

 ؛یرهر مس Topo یلدر توم یرمس/بندردهداور  یاسناش ارتفاع و  ی کردن ت ییه( راهنما

 ؛یرهر مس یدئوییو یهایندورب یریمحل قرارگ یبرا بندردهداور  ییو( راهنما

شینه ب یبرا بندردهو داور  یداور یئته یسرئ ییز( راهنما س  ۲ی اجازه تالش  کنندهرقابت که یرزمان هر م

 ؛را دارد یرمس یبر رو

 .ق ل از شروع مسابقه یینها یمرحله یرکردن مس یمخف یا یده( پوشح

                                           
۱- Protection points 

۲- Maximum 
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 ایمنی -5-3

 ،ی قرنطینهمنطقهایمنی در  احریاطی به تنهایی مسئول حفظ اقدامات برگزارکننده/نهاد یا فدراسیون ملی -۱-5-3

 .استدر حال اجرا  یی مربوه به مسابقههافعالیتی همهفضای مسابقه و  ،ی مسابقهمنطقه ،ترانزیت

ایمنی فضای مسابقه و  مسائلی همهپیرامون اخریار تام  از ،المللیبین سرطراحمشورت  با رئیس هیئت داوری -۲-5-3

یا  مسئول ر. هبرخوردار است -هر بخش از مسابقه یادامهشروع و یا  یاجازهجلوگیری از از جمله -ه قرنطین

 مسائل ایمنیاحرمال بروز تخلف از و یا  تخلفی مرتوب شده است که بنا به نظر رئیس هیئت داوری شخصی

 مسابقه اخراج شوند. و قرنطینه یحدودهیا از مو از وظایفشان برکنار  سریعاًبرود باید 

 افرادی که در منطقه مورد نظر حضور دارند اج اری است. تمام ی مسیر برایدر زمان مشاهده Helmetپوشیدن  -3-5-3

طراحی  یاگونههر مسیر باید به  .باید اناام شود اقدام احریاطی گونه هربه منظور اطمینان از رعایت ایمنی،  -4-5-3

 نگردد: زیرمنار به موارد  دهندهمسابقهشود تا سقوه 

 دهندهمسابقه یب( آسالف

 دهندگانمسابقه یگرد یمزاحمت برا یاادا یا یب ( آس

به منظور اطمینان از  ،از مسابقه پیش از آغاز هر مرحله المللیبین سرطراحو  بندردهداور  ،ئیس هیئت داوریر -5-5-3

 :و طراح مسیر باید بندردهداور  به خصوص کنند.مسیر را بررسی هر های ایمنی باید حفظ اسراندارد

سرانداردها  هاآنو طرز عمل  یمنیا یزاتتمام تاه مطابقت ازالف(   اطمینان UIAA ینو قوان UIAA یبا ا

 وجود دارد: یردر آدرس ز یشرراطالعات ب کنند؛ حاصل

http://theuiaa.org/safetystandards/certified-equipment/ 
صالح  صل کنند  یناناطم یانچیتحما یهمه یت ( از  ساس م  بندردهداور که  یطیشرا  در .حا  کندیاح

توقف  ،)در صورت لزوم  چییتحماهر  ینیجانش  دسرور  تواندیم شود، ینم یترعا یمنیا یهااسراندارد 

   ؛را صادر کند یگری( و شخص دیفن یحادثهمسابقه و اعالم 

در مورد  ،یداور یئته یسبا مشااورت ساارطراح و موافقت رئ یدبا یتامن یبند به منظور برقرارداور ردهج( 

در  .یدنما گیریی تصاام( حمایت نقاه یگر)و در صااورت لزوم د حمایت نقاه یناتصااال طنا  به اول

 .باشد غیرضروری اقداماتی ینچن اناامباشد که  یاگونهبه  یدبا یرمس یطراح صورت اموان

جهت مداوای سریع  یتصالح با باید از حضور کادر پزشوی بندردهداور  ،ق ل از شروع هر مرحله از مسابقه -6-5-3

ای حادثه یا صدمه و در اثر بروز کنندمیکار  ی قرنطینهمنطقه/یا مسئوتنی که در فضای مسابقه دهندهمسابقه

http://theuiaa.org/safetystandards/certified-equipment/
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 حاصل کند. بر ایشان وارد شده است اطمینان

باشد، مگر اینوه تحت شرایط  UIAAباید مطابق اسرانداردهای  ،تاهیزات ایمنی مورد اسرفاده در مسابقه تمام -7-5-3

 تأییدرا  هاآنوی  ،واگ ارشدهبه رئیس هیئت داوری  UIAA یکمیرهاسرثنایی به واسطه اخریاراتی که از طرف 

 است از: عمومی ع ارتکند. تاهیزات 

مسابقه فراه  شده است اسرفاده  یبرگزارکنندهکه توسط  یااز طنا  تک رشره یدبا دهندگانمسابقهالف( 

 . کنند

بازه  داور رده(   ند  مان  یب   ناظر  ،یژهو یطتحت شااارا  .کند یم یینگردد را تع یضتعو طنا   ید با  که  یز

ره کم ره کمدسااارور ط ق  UIAA یی های  رفع یرا برا یفن یزاتتاه یبعضااا UIAA یی  کم ود

شور   مرفاوت هایبازار علت ه( که بیرهطنا  و غ ،Maillon Rapide) یزاتن تاهآاز  برگزارکننده در ک

 ب رد.  مسابقه یود به محل برگزارخ همراه را به یستنموجود  برگزارکننده

 خواهد کرد. یافتمسابقات در برگزارکنندهابزار را از  ینا ینههز UIAA ییرهکم( ج

 باید رعایت شود: زیرتاهیزات ایمنی  :تاهیز مسیرها -8-5-3

سرفاده     حمایت یهر نقطه :Quickdrawو  Maillon Rapide(الف  سابقات ا  شود یمکه در هر مرحله از م

گردد.  یزتاه ،شااودیمبه طنا  مرصاال  کنندهرقابتکه توسااط  ینیو کاراب Quickdraw توسااط یدبا

 Maillon از یدبا ،سااازه یتحما ینقطه( و یانیم ین)بدون کاراب Quickdraw ین اساال یناتصااال ب

Rapide  ییدتأمورد UIAA .اسرفاده شود 

 شود. محو کارخانه سازنده بسره و  ییدشدهتأط ق مشخصات  یدبا Maillon Rapide نوره: مهره

توه  یک ین نوار اسل  یکاز  یدباشد، با  یازن بلندتر از حد معمول Quickdraw اسلین   که شرایطی ( در  

ش ) شده  ینما شرر ب یا) با همان مقاومت (دوخت  سل  یبه جا (ی سرفاده کرد  یمعمول ین ا  . بهو کوتاه ا

شرن نگهمنظور  سل  یهاحلقه دا سب توان از یم ،ین ا سرفاده کرد. تحت ه  نوارچ  ینچن یطیشرا  یچا

سل   کردن زنایره بهاز  یدن ا یطیشرا  یچنمود. تحت ه ی تنظ یابا گره زدن کوتاه و  یدن ا را ییهاین ا

 یا سااااده  یها ینکاراب  یا  Maillon Rapideکه با   )کوتاه   یا  یمعمول یها با اندازه   Quickdraw یتعداد 

شونده به   صل   یودیگرقفل  سرفاده از    (اندشده مر سرفاده نمود. ا سل  یانوار  طنا ،ا  ،شده زدهگره  ین ا

 .یستنمااز 

 از ق ل انداخره شده باشد. Quick Draw یندر اول یدمراحل، طنا  با ی( در همهج

 :مسابقه در شروع هر تالش بر روی مسیر :حمایت -۹-5-3
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 ؛ماهز شده باشد UIAA ییدتأمورد  یزاتبه تاه ین،مطابق قوان یدبا دهندهمسابقههر الف( 

 ؛شود یمنو با گره ضامن ا شدهبسره کنندهرقابت Harnessبه  یبتعق 8با گره  ید ( طنا  صعود با

 ید( باترانزیت یمنطقهدر  یحاً)ترج چییتحماد، تالش خود را آغاز کن هدهندمساااابقهکه  یناز ا یشج( پ

 یمنبپردازد که طنا  به طور ا    دفر ینیبازب  به  ید ال کر با  فوق ) ( 8-5-3)الف( و  8-5-3مطابق بند   

سره  کنندهرقابت Harnessبه  شود که   شده ب شول  Harnessو مطمئن  ش  صحیح  یبه  و محو   یدهپو

 ؛شده باشد

به  طنا  بودناز نحوه جمع و مرتب  ،یردر آغاز مسااا دهندهمساااابقه یاز همراه یشپ یدبا چییتحماد( 

 ؛یدحاصل نما یناناطم یربدون تأخ یمنظور اسرفاده

سخر   سابقات  شورت   یدبا بندرده: داور یه( م  ،چییتحمارا به عنوان کمک  یفرد ،المللیینب سرطراح با م

 ؛یدمشخص نما ،یرمس یتالشش بر رو یینپا یهادر قسمت یژهبه و ،صعودکننده یشررب یمنیا یبرا

در جمع کردن طنا   چییتکمک حما یکاز  یدبا چییتحما یشااررب یمنیا یبراو( مسااابقات ساارعت: 

 .گیرد بهره ،Top-rope دهندهمسابقه

توجه کند  دهندهمسابقهبا دقت به پیشروی  باید بر روی مسیر دهندهمسابقهدر تمام مدت تالش  چیحمایت -۱۰-5-3

 تا مطمئن شود:

 نشود؛ روبهرو ممانعری با دهندهمسابقهحرکات طنا   کم ودبر اثر الف( 

صال طنا  به هر   در(   سط  حمایت ینقطهاز  یکهنگام ات سابقه  تو  ینا مانع اناام چییتحما ،دهندهم

 اضافه  مقدار ،یدمرصل نما  یتحما ینقطهبه  یتفقونرواند طنا  را با م دهندهمسابقه اگر  یا ؛کار نشود 

  .طنا  به وجود آمده را فوراً جمع کند

  .شود یتحما ایمنو  ینامیکبه روش د دهندگانمسابقه هایسقوه یتمام (ج

 .از اندازه را تاربه نوند یشسقوه ب شودیم یتکه حما یادهندهمسابقه (د

 یگرد یا و  یزت یبه ل ه   برخورد اثر در ساااقوههنگام   دهنده مساااابقه که  به کار برد    ید با  اییژه( توجه و ه

  .یندن  یبآس یوارهد یرهبرجس یهاقسمت

باید بر روی  دهندهمسابقه ،یا پس از سقوه (Quickdrawی حمایت )نقطهپس از اتصال طنا  به آخرین  -۱۱-5-3

   .با وسایل موجود بر روی زمین برخورد نوند دهندهمسابقهباید دقت کرد تا  .زمین فرود آورده شود

را به سرعت  طنا  یماندهیباقباید  چیحمایت ،کندمی باز اش Harness را ازطنا   کنندهرقابت کهدرحالی -۱۲-5-3

دیگر  یوظیفه .ه  نخورد هب ها Quickdrawصورت پ یرد که نظ  ای این کار باید به گونه .پایین بوشد



 16  201۹قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 

 

   .مطمئن شود ی مسابقهمنطقهاز  دهندهمسابقه تریعسراین است که از ترک هر چه  چیحمایت

تعویض  ان را در هر زمان از مسابقهچیحمایتاز  هر یکدسرور دهد که  برگزارکننده به تواندمی ،بندردهداور  -۱3-5-3

 ،آن مسابقهی بعدی هامورد نظر اجازه ندارد در هیچ یک از بخش چیحمایت ،در صورت تعویض نماید.

  .را حمایت نمایدای دهندهمسابقه

 زمان نگهداری سنجش ارتفاع و  -6-3

زمان و  دارینگه ،ارتفاع گیریاندازهکه منحصراً مسئول  با تاربهباید یک تی   برگزارکننده/یا فدراسیون نهاد -۱-6-3

  .فراه  کند از مسابقات است مرحلهث ت نرایج برای هر  خدمات

برای  مسابقه مسیر از هر (Topo)ح کلی ریک ط المللیبین سرطراحتی  سناش ارتفاع باید با مشورت و موافقت  -۲-6-3

 ،هر خط مرزی (مسیر خط سیر سرایاای در رفاصله،Traverseدر مورد بخش )و ارتفاع  یتموقع نشان دادن

وری و برای رئیس هیئت دا تنها باید اه Topo ایندسررسی به  .کند هیمسیر تهبر روی  نقاه حمایتگیره و 

   .مهیا باشد از مسابقات مرحله آن  بندرده داور

 ثبت نتایج  خدمات -7-3

ی حال حاضر هر که نریاه و رت ه نمایش اطالعات سیسر از وجود باید  برگزارکننده/های ملیفدراسیون یانهاد  -۱-7-3

  .دهد اطمینان حاصل کندرا در طول مسابقه نشان می Leadدهنده مسابقه

 و ملیت او را دهندهمسابقهام باید اطالعات ن میسیسر  نمایش اطالعات عمو ،دهندهمسابقهورود هر بدو  در -۲-7-3

  د.نمایش ده

 .آماده کند را دهندگانمسابقهی کامل از بندرده یک لیست سریعاًباید  بندرده وردا ،مسابقه یمرحلهدر پایان هر  -3-7-3

 توسط یرسم و این اطالعات باید به صورت مورو  بندی،لیست رده (و در صورت نیاز اصالح)بررسی پس از  تنها

 قرار گیرند. عموم برای انرشار در دسررسباید  ،شد تأییدی وری و رئیس هیئت دابندردهداور 

ی نرایج باید به صورت چاپ هاتمام لیست .ث ت نرایج ارائه شود و سناش ارتفاع باید توسط تی  :لیست نرایج -4-7-3

 .مااز نیسرند شدهدادهی برش هاو لیست یسنودستی هالیست ؛شده باشد

 زیرشامل اطالعات  شود وچاپ  UIAA نرایج مورد تأیید یدر برگهاز مسابقه باید  مرحلهی نرایج هر هالیست -5-7-3
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  :باشد

 ؛UIAA ییدمورد تأ برگسرو  Logo  (الف

 ؛(یمثال جام جهان یبرا)عنوان مسابقه  ( 

  (رم .مثال یبرا)مسابقه  یبرگزار محل (ج

  (یسخر - Lead یمثال مسابقه یبرا)مسابقه  یش( گراد

 مسابقه  یخ( تاره

  (مردان یینها یمرحله :مثال یبرا)مسابقه  یمرحله( عنوان و

به  یدبا یرهر مسا  یجنرا ،شاود یمبرگزار  یمواز یرچند مسا  یا یکمساابقه در   یمرحله یک که یهنگام( ز

  (A یرمثال مس یبرا) .شود ییطور واضح شناسا

  یرمس ورو دا بندردهداور  ،یداور یئته یسرئ یعنی یرسم مسئولین یو امضا یکار/یممقام رس ها،( نامح

  .منرشر شده است یبندرده لیستکه  ی( زمانه

  .باشد زیرباید شامل اطالعات  دهندگانمسابقهنرایج مرحله  پایان هر یستل -6-7-3

  ینزول یوهبه ش دهندهمسابقههر  یبندرده یگاهجا( الف

  دهندهمسابقههر  (حروف بزرگ) ینام خانوادگ ( 

 دهندهمسابقههر  (حروف کوچک ییهبه جز حرف اول بق)نام  (ج

  یتهر مل یبرا تأییدشده یه حرفس IOC کداسرفاده از  با ،دهندهمسابقههر  یتمل( د

 همچنین و بات 6-7-3 ذکر شده دری هاشامل تمام بخش ید( باپایان مسابقه)نهایی  یحلهمر لیست نرایج -7-7-3

 :باشد زیراطالعات تومیلی 

سابقه در مقابل نام هر ( الف شرکت کرده     یق ل مراحلکه در  یارتفاع ،دهندهم سابقه که او  ست  از م و به د

  ؛آورده است

  .از مسابقاتمرحله  کامل زمان هر یجنرا ( 

یر از غاطالعات دیگری به  یچهرسمی ی هادر لیست ،شود تأیید UIAA یکمیرهکه توسط  مورادیبه جز در  -8-7-3

  .بگیرد قرار است ن اید ذکر شدهیی که در بات هاآن

یک رونوشت کامل  سریعاًباید ، (و فوق نهایی ی نهاییمرحله از جمله)مسابقات از مرحله  نرایج هرپس از تأیید  -۹-7-3

   :منرشر شود زیرز نرایج برای افراد ا
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   ؛یوردا یئته یسرئ( الف

  ؛بندرده وردا ( 

 ؛UIAA ییرهکم یندهنما (ج

 است؛ تی  ینماینده که ایدهندهمسابقه ،ندارد سرپرست ی که ت یددر موار - های ت سرپرست( د

  ؛( دفرر مط وعاته

  به عموم رسانیاطالع ی( مرصدو

 لیست شروع مسابقات  -8-3

 تهیه هاط ق قوانین حاک  بر این لیست ،آنق ل از  روز فنی روع مسابقات هر مرحله باید در طی جلسهلیست ش -۱-8-3

  و: و منرشر شود

 ؛یابد بات انرشار ۹-7-3بند مطابق ( الف

ش  هاتابلو یگرد یبر رو و یرسم ات عالنتابلو ا یبر رو (  شود  منر صل  یهامثال هرل یبرا)ر   یرانکه مد یا

  .(اقامت دارند هاآندر  دهندگانمسابقهو  های ت

 یِق ل یاز اتمام مرحله یقهدق 3۰ظرف  یدفهرساات شااروع با از مسااابقه  رو پیش در یهر مرحله یبرا( ج

  .شود تومیل ال کرفوق ینقوان همانند ،مسابقه

   :نیز باشد از جمله موارد زیر بعدی مسابقه یاطالعات مرحلهفهرست شروع مسابقه همچنین باید شامل  -۲-8-3

 مسابقه  یبعد یمرحله یبرا ینهزمان باز و بسره شدن قرنط( الف

 مسابقه  یبعد یمرحله زمان شروع ( 

  یداور یئته یسرئ یاو  UIAA ییرهکم ییدمورد تأ یگرهر اطالعات د (ج

 :ی شروعهاروش گردآوری فهرست -3-8-3

سابقه بر رو  یمقدمات یکه مرحله مواردیدر ( الف س  یک یم مرحله  ینشروع ا  یبترت ،شود یمبرگزار  یرم

  ؛گردد یینتع یکشقرعهه صورت ب یدبا

 دهندگانمسابقه  ،شود یمبرگزار  یمواز یرچند مس  یادو  یشروع مسابقه بر رو   یمرحله که مواردیدر  ( 

  :قرار داد هایرمس یبر رو یرزمطابق  یدرا با

 یبترت به WCR یدارا دهندگانمسااابقه یعنی ،(WCR) یجام جهان یبندردهدر  یشااانهااوتً مطابق رت ه

 یقطر از هایراز مس  یکدر هر  ،یجهان یبندردهبدون  دهندگانمسابقه سپس   .یرندقرار گ هایرمس  ینب
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 ذکرشده به روش  ی تقس پس از  .شوند  ی تقس  (یبه مساو  یکتا حد نزد یا) یبه طور مساو  کشی قرعه

   .گردد یین، تعیکشقرعهبا  یدبا یرهر مس یبراشروع  یبترت

   .یرندمرفاوت قرار گ یرهایدر مس یدباکشور  یک دهندگانمسابقه( ج

 ید شاااروع با  یب ترت ،یرز خاص  داز موار یربه غ  :یمقدمات   یمرحله  از مراحل بعد   یشاااروع برا یب ترت( د

 که یدر صورت  (در آخر مسابقه دهد  یدنفر اول با)شود   یینتع یق ل یمرحله یبندرده یبترت سمعوو

 ینمع یکش قرعهبا  یدبا هاآن ینشروع ب  یبترت ،شده باشند   یمساو  ق ل یدر مرحله دهندگانیمسابقه 

  .باشد یینها یبه همان صورت مرحله یدشروع با یبرتت ،ییدر موارد خاص فوق نها .شود

 جلسه فنی -9-3

ی هدف برگزاری جلسه گردد.ی فنی برگزار میمسابقه یک جلسهشروع  نام و ق ل ازث تبعد از بالفاصله معموتً  -۱-۹-3

 فنی ع ارت است از:

 (؛UIAA سایتو  در موجود اطالعات در تغییرمسابقات )و هرگونه  یبرنامه تصویب( ۱

 مقدماتی؛ یمرحله رسمی شروع لیست یرائها( ۲

 ؛در مسابقات ینقوان ینا کاربرداطالعات مربوه به  گونههر شناسایی (3

 .باشدیموجود نم UIAA سایتو  در که مهمی اطالعات مورد در گوگفت( 4

 ضبط ویدیویی مسیرهای مسابقه  -10-3

حداقل  شود. ویدیوییض ط  ،تاربه دوربین ید توسط مرصدی بابر روی مسیر مسابقه با دهندهمسابقههر تالش  -۱-۱۰-3

شایسره است یک داور ملی به  .دوربین ویدیویی برای هر یک از مسیرها باید اسرفاده شود (و ترجیحاً دو)یک 

  دوربین کمک نماید. مرصدی

سرطراح و  بندرده رویی باید ط ق تصمی  رئیس هیئت داوری و با مشورت دای ویدیوهادوربین قرارگیریمحل  -۲-۱۰-3

در اناام  های دوربیندنوره شود که هیچ مزاحمری برای مرصباید به این ای توجه ویژه .تعیین شود المللیبین

دید دوربین هیچ یک از مسیرهای مسابقه را مسدود  یهگردد و هیچ کس اجازه ندارد زاوینایااد  شانوظیفه

  نماید. 

یسر  ض ط ویدیویی مرصل است باید به منظور بازبینی حوادث برای اهداف یک دسرگاه تلویزیون که به س -3-۱۰-3

 اید به سیسر  نمسیر  برای شدهمنصو  بندرده داوری و داورهیئت هیچ کس به جز رئیس  .آماده شودی داور
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تلویزیون بازبینی باید در جایی قرار گیرد که داوران بروانند به راحری فیل  را  .بازبینی دسررسی داشره باشد

ان داورل  برای هیچ شخص دیگری به جز که فیبه نحوی  ؛بازبینی نموده و درباره حوادث رخ داده گفرگو نمایند

ولی به  ،در طی گفرگویشان ایااد شود داوران شنیده شود و یا مزاحمری اشد و بدون اینوه م اکره نقابل رویت 

  .ان باشدداورمنظور راحری نزدیک به میز 

قادر ان داورتا  ماهز باشددسرگاه بازبینی ویدیو و دسرگاه تلویزیون  به باید ینهمچن UIAA یکمیرهدفرر  -4-۱۰-3

 .دنبازبینی کن را اتفاق افراده است در طول مسابقه حوادثی کهو رخ دادن تا فیل  ویدیویی حوادث در حال باشند 

 شدهض طل  ویدیویی یا فی و UIAA یکمیرهبه دفرر  یدن ا UIAA یکمیرههیچ شخص دیگری به جز مسئوتن 

  .دنداشره باشدسررسی 

  .نداردرا  مسابقه ویدیویی هایفیل  از هیچ بخشی یحق مشاهده UIAAهیچ کس به جز مسئوتن  -5-۱۰-3

 یبرگشت به دبیرخانه به منظور UIAA یکمیره یاز مسابقه نوار ویدیویی باید به نماینده در پایان هر مرحله -6-۱۰-3

   .تحویل داده شود UIAA یکمیره

 .ویدیویی اناام شود هاین اید از این نوار ،UIAA یکمیرهمخصوص  یمگر با اجازهای هیچ ض ط ویدیویی -7-۱۰-3

 UIAA یکمیرهی آموزشی های مسابقات و برای دورهداورتنها برای اهداف  مسابقات ی ویدیوییهاتمام نوار -8-۱۰-3

 یکمیرهتحت هیچ شرایطی ن اید در دسررس کسی به غیر از کارکنان این نوارها  .گیرندمیمورد اسرفاده قرار 

UIAA قرار بگیرد.   

 .است معر ر بندرده داورتصمی   (بدون ض ط ویدیویی) فنیر مورد خطای د -۹-۱۰-3

 امکانات پزشکی  -11-3

تمام طول مسابقه در  و ماهر که در باتاربهباید برای حضور تی  پزشوی  برگزارکننده/ملی فدراسیون یا نهاد -۱-۱۱-3

تمام تالشش را بر روی مسیر  دهندهمسابقه آخرینتا زمانی که  شودمیکه قرنطینه باز زمانی  از)دسررس باشد 

 باتاربه ،ماهز بر روی مسیر باید حداقل دو فرد دهندگانمسابقهی هادر طی تمام تالش .ترتی ی اتخاذ کند (کند

سریع به هر حادثه  گوییپاسخبرای  ی مسابقهمنطقهو شایسره از تی  پزشوی در داخل یا تقری اً نزدیک به 

ی قرنطینه دسررسی داشره تی  پزشوی باید به منطقه .پزشوی حضور داشره باشدیا نیازمند به توجه  آمدهپیش

 باشند.
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حادثه جدی به یک  ،د تا اطمینان حاصل شوددربه صورت عملی امرحان گ نیز مهیا شود و یمقدماتباید  -۲-۱۱-3

  .ودشمیو شایسره رسیدگی ای یا هر شخص دیگری تحت روش حرفه عمومی واعضاء  ،مسئوتن ،دهندهمسابقه

 ضد دوپینگ  -12-3

 یعمومی ضد دوپین  مطابق با قوانین هاتا آزمایش باید ترتی ی اتخاذ نماید برگزارکننده/ملی فدراسیون نهاد یا -۱-۱۲-3

 ،UIAA یکمیره قوانینی دارویی هااهمیت به آزمایش و WADAکد  ،هادر آن کشور المللیبین بر ورزش حاک 

  .دصورت پ یر

 پوشش تلویزیونی  -13-3

  :در این مورد .است UIAA یکمیره یبر عهده تلویزیونی یدهندهسازمان پوششحق تعیین  -۱-۱3-3

  .باشد یپوشش ینچن یهاینههز ینتأممسئول کامل  یدبا UIAA ییرهکم( الف

س  یا ی( نهاد مل  س    یدبا برگزارکننده/یونفدرا سرر سط  شده انرخا  یزیونیسازمان تلو  یبرا کامل ید  تو

شش حرفه  را به منظور سازمان مربوطه  کند و ینتأمرا  UIAA ییرهکم سابقه  یهمه یاپو  جوانب م

ند    عدت ک با    ینمرضااامن ا یطشااارا .مسااااا ره کم یندر توافق ب ید کار  هاد مل  UIAA یی  یو ن

   .شود مشخص برگزارکننده/یونفدراس

نهاد ملی یا  ،صرف نظر کرد پوشش تلویزیونی تأمینانرصا  سازمان از  UIAA یکمیرهکه  موردیدر  -۲-۱3-3

 .باشد برگزارکننده/و فدراسیون UIAA یکمیرهتوافق بین  از بخشآن گوی باید جوا  برگزارکننده/فدراسیون

 به طور کامل از تمام توافقات مربوه به پوشش تلویزیونیرا  UIAA یکمیرهتزم است تا  برگزارکننده/فدراسیون

  .مطلع نماید

 ای امکانات رسانه -14-3

و  یک دفرر خ رگزاری مسرقل ،خ رگزاری مأمور یک باید برگزارکننده/ملیفدراسیون  نهاد یا :دفرر خ رگزاری -۱-۱4-3

 تأمینرا  رسمی مسابقهحفظ حالت  اری برایفراه  کردن نیازهای کارمندان خ رگز جهتای کارکنان شایسره

 یکمیرهو مقامات ای دیگر کارکنان رسانه ،نگارانروزنامه مورد نیازِاموانات  با باید خ رگزاریدفرر  .کندمی

UIAA تاهیز شود است، شامل فهرست شروع و نرایج نهایی که.   
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 یفضای ،در صورت اموان .باید موانی برای اسرقرار عواسان فراه  شود فضای مسابقه از هر طرف در :اسانعو -۲-۱4-3

   .عوس برداری کنندزمین  سطح فراتر از از قادر باشند در نظر بگیرند که برای عواسانتر مرتفع

مخصوص رئیس هیئت  تأییدون بد مسئول دیگرییا هر  (اییرحرفهغو ای هحرف)تحت هیچ شرایطی عواسان  :نکته

هر گونه فالش یا عواسی که ممون است منار به پرت شدن حواس به  .وارد شود ی مسابقهمنطقهندارد به اجازه  داوری

   .ن اید اجازه فعالیت داده شود ،تالششان بر روی مسیر شود طی دهندگانمسابقهت برای مزاحم یاادا یا

ی تلویزیونی اجازه داده های به کارکنان دوربینداوربا موافقت رئیس هیئت  :ی تلویزیونیهاکارکنان دوربین -3-۱4-3

اناام این کار ماوز با اطالع از موارد زیر  هاآن .دایر کنند ی مسابقهمنطقهی هارا در دیوار هاتا دوربین شودمی

  دارند: را

سابقه حواس  (الف شان    ینمزاحمت در ح یاادا را پرت نونند و باعث دهندگانم شدن  یاصعود   یبرا آماده 

 ؛نشوندصعودشان  یدر ط

  ؛و کموش شوند چییتحما یبرامزاحمت  ایاادباعث بر ه  زدن تمرکز و  یدن ا ( 

شر  منظور به که موانیوی یزاتتاه از یک یچ( هج صد  ی انیپ سایل و  یندورب یانمر سرفاده  و  گردد،می ا

سابقه  مزاحمت باعث یدن ا  ینانتا اطم یردصورت گ  یایژهو توجه باید .شود  اشچییتحماو  دهندهم

 یهاینو دورب یزیونکارمندان تلو با دهندهبرخورد مسااابقهر به منا یسااقوط یچحاصاال شااود که ه 

   ؛شودیمن یکمو یزاتو تاه یزیونیتلو

به  یداور یئته یسو رئ بندردهکه توسااط داور  یاز هر دساارور یعاًساار یدبا یندورب یانمرصااد یهمه( د

   ؛اطاعت کنند شودیمداده  هاآن

د ن کنیم یت فعال  هیوارد یدر بات  یداور یئت ه یسکه با موافقت رئ    یزیونیتلو یها یندورب یان مرصاااد (ه

ممون اساات  که یریفعال هر اناام به یا اساارفاده کنند ینورپرداز یرمرغ یهاطرح یاو  یاداز نور ز یدن ا

   ؛بپردازند، شودیم یرمس یتالشش بر رو یدر ط دهندهمسابقه یمزاحمت برا یاادموجب ا

  .شود یترعا همواره یدبا ۲-۱۲-3 بند :( مصاح هو

ویژه رئیس هیئت داوری  یی تلویزیونی و عواسان با اجازههادوربینمرصدیان  :ی قرنطینهمنطقهدسررسی به  -4-۱4-3

یا فدراسیون  رسمی نهادیک مقام  .را دارند (ی ترانزیتمنطقهنه  اما) ی قرنطینهمنطقهورود به  یاجازهتنها 

همراهی و  حضور دارند را ی قرنطینهمنطقهدر  که را هر مرصدی دوربین تلویزیونی و عواسی برگزارکننده/ملی

دچار  دهندگانمسابقه و شودمیدر تمام مدت حفظ  ی قرنطینهمنطقهکند تا مطمئن شود که امنیت مینظارت 

  .دنشومین ناخواسره، پرتیحواسمزاحمت و 
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سرفاده از کاله ایمنی برای امنیت این افراد ا :ی تلویزیونیهامرصدیان دوربین/عواسان/اریامنیت افراد خ رگز -5-۱4-3

  .است اج اری دیوارهاطراف در 

 بیمه  -15-3

قوانین ی همهبا  مسابقه یوشش بیمهباید مطمئن باشد و ثابت کند که پ برگزارکننده/ملی یا فدراسیون نهاد -۱-۱5-3

   .مطابقت داردورزشی رویدادهای  المللیبینو  ملی

 جایزه  اهداء مراسم -16-3

 برگزار ،UIAAمراس  اهدای مدال  راهنمایط ق  ،باید در پایان مسابقات دهندگانمسابقهمراس  اهداء جوایز  -۱-۱6-3

  .شود

جوایز و  ، اهداءباید در مراس  افرراحیه ،ویژه رئیس هیئت داوری یمگر با اجازه دهندگانمسابقهی همه -۲-۱6-3

در  را مشمول ماازات کارت زرد و دهندهمسابقه ،کوتاهی در رعایت این قانون .حضور داشره باشند اخررامیه

 .شودمیکارت قرمز  رت ه برتر در هر رشره 3 دهندگانمسابقهمورد 

 باشد.مااز نمیاهدای جوایز کودکان در مراس   یاحضور حیوانات  -3-۱6-3

 نقدی و جوایز پاداش  ،هزینه مسابقات -17-3

که  ی نقدی و نشان پیروزیهاپاداشو و برگزاری مسابقه و تدارکات  دهیسازمانی مربوه به هاهزینهی همه -۱-۱7-3

 برگزارکننده/فدراسیونی است، به تنهایی بر عهده موافقت شده برگزارکننده/و فدراسیون UIAA یکمیرهبین 

 .است
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 مسابقات عمومی قوانین -4

 دیواره -1-4

این نواحی و خطوه  .مااز است برای اسرفاده ،شدهمشخصی که به طور واضح قبه غیر از مناط دیوارهتمام سطح  -۱-۱-4

از بدن ورزشوار یا  با هیچ بخش ، ن ایدهاآناست و امرداد  ییشناسا قابلکه با رن  قرمز به طور واضح  مرزی

 توانند برای صعود اسرفاده شوند.ها نمیسوی آنآن ی قرمز و نواحیمرزهای محدوده. کند دایپ تماس ابزار وی

ی باتیی دیواره ن اید برای صعود اسرفاده هایا ل ه (ی اتصالهاصفحه)ی پنل هال ه ،ی کناریهال ه هیچ یک از -۲-۱-4

  .شود

امالً به صورت مورد اسرفاده باید ک گ اریعالمتجدا شود  مسیر دیگردر صورت لزوم برای اینوه یک مسیر از  -3-۱-4

  .صورت پ یرد صتشخیقابل پیوسره و

  .ی آبی مشخص شودهاو نواحی روی مسیر باید به طور آشوار با رن پایان  ینقطه ،نقطه شروع برای آغاز تالش -4-۱-4

 ع مسابقه انوا -2-4

 :تعاریف -۱-۲-4

سابقات  ( الف سابقات بد  ینا :یسخر  - Leadم سابقه که  شود یم تعریفصورت   ینم  با Lead دهندگانم

صورت مروال ها  Quickdrawکنند و یمصعود   ییناز پا یتحما ؛ شود یمخره اندا ینمطابق با قوان یبه 

ست آم  و سقف  Traverseدر مورد  یا)ده ارتفاع به د صله ط  ترینیطوتن ،و  سرای شده در   یفا خط  را

   .کندیماز مسابقه مشخص  را در آن مرحله دهندهمسابقه یرت ه (یرمس یرس

 ،Top-ropeبه صورت   دهندگانمسابقه  که شود یم تعریف صورت  ینمسابقات بد  ینا :مسابقات سرعت   ( 

ه او را در هر رت  رساااند،میاتمام به  را یرمساا ،دهندهمسااابقهکه  یزمان .کنندیمتالش  یرمساا یبر رو

  .کندیممرحله از مسابقه مشخص 

 یشامل تعداد  مسابقه  که شود یم تعریفصورت   ینمسابقات بد  ینا :Bouldering - ی( مسابقات سخر  ج

. هر دهند اناامتالش  ینچند یرمس هر  یبر رو توانندیم دهندگانمسابقه . است  یفن یجداگانه یرمس 

س  یمنیاموارد  یدرباره .شود شروع   ینزم یاز رو یدبا تالش صعود  یدر بایهر م  ییلهس وبه  گفت که 
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 دهندهمسااابقهه ک یازاتیتعداد امر. ماموع شااودمی اناام یتبدون حما یا (پایین از یا از بات) حمایت

  .کندیم در هر مرحله از مسابقه مشخصاو را  یکند رت هیمکسب 

 :شودمیشد که به صورت زیر صعود شامل مسیرهایی با ممون است Boulderingو  Leadمسابقات  -۲-۲-4

 ؛یردگیمصورت  یرمس یمشاهده تالش بعد از زمان مااز :On-sight( الف

  .مااز المللیبین سرطراحتوسط  یرمس یش( بعد از نما 

 ، صعودمااز المللیسرطراح بینتوسط  است که بعد از نمایش مسیرها مسابقات سرعت شامل مسیرهایی -3-۲-4

 د. نشومی

تزم نیست تا در  .استصورت مازا  هب Bouldering و ، سرعتیسخر هایگرایششامل  المللیبینمسابقات  -4-۲-4

  .ر شودابرگز هاتمام گرایش المللیبینمسابقات ی همه

 و قرنطینه نامثبت -3-4

 شدهمشخص از مراحل مسابقه باید ق ل از زمان هر یکواجد شرایط برای شرکت در  دهندگانمسابقهتمام  -۱-3-4

ی منطقهوارد  و ردهک نامث ت ،مسابقات یبرگزارکننده توسط شدهاعالنتوسط رئیس هیئت داوری و منرشر/

  .مدیر تی  است یبر عهده ،مسابقه هبه جزئیات مربواز  دهندهمسابقهمطلع شدن کامل  .دنقرنطینه شو

   :ورود به قرنطینه را دارند یاجازه اندشده مشخصفقط افرادی که در زیر  -۲-3-4

 ؛UIAA ییرهکم رسمیمسئوتن ( الف

 ؛برگزارکننده ینهاد مل/یونفدراس یرسم مسئوتن ( 

 ؛شرکت در آن مرحله از مسابقه یطواجدالشرا دهندگانمسابقه( ج

 ؛های ت یرسم( مسئوتن د

 ید با  ینه در قرنط افراد ینا حضاااور هنگام  .را دارند  یداور یئت ه یسرئ ییژهکه ماوز و  یافراد یر( سااااه

سط   سئول   یکتو سم م از بر ه   یریو جلوگ ینهقرنط یمنطقه یتاز حفظ امن ینانمنظور اطم به یر

  .دشون یهمراه ،دهندگانمسابقهاز  یکهر  یمزاحمت برا یاادازدن حواس و 

 .باشدنمی مااز قرنطینه منطقه در یواناتح یا( حضور کودکان و
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 مسیر یمشاهده -4-4

ی گرم کردن نمایش داده در منطقهصورت پیوسره هباید بی تمام مسیرهای مرحله مقدماتی شدهفیل  ض ط -۱-4-4

ی گرم کردن شدن منطقه زاز زمان باباید این فیل  . در نظر گرفره شودبرای هر مسیر یک صفحه نمایش  و شود

 ی مرحلهریزی شدهشروع برنامهتا منطقه گرم کردن ی زمانی بین باز شدن و بازه پخش گردد رحلهدر این م

 باشد. دقیقه 6۰ن اید کمرر از 

ق ل از دقیقه  3۰ن اید کمرر از صعود نمایشی هرمسیر مقدماتی زمان ، ن اشدپ یر اگر ض ط ویدیویی اموان -۲-4-4

 باشد.دهنده تالش اولین مسابقه

  تمرین  و مسیر یمشاهده -5-4

 Boulderingسرعت و  ،Leadمسابقات  اک  بردر قوانین حکه  دیگری یشدهمشخص به جز موارد :مشاهده زمان -۱-5-4

زمانی را برای  ،اندکرده نامث تمسابقه  مشخصی از یبرای حضور در مرحلهی که دهندگانمسابقه آمده است،

را در طول مدت  دهندگانمسابقه ندارند تا اجازه هامسئوتن تی  .دناخریارداراهده و بررسی مسیرها در شم

باید قوانین  ،مسیر قرار دارند یهمشاهد یدر منطقه دهندگانمسابقهتا وقری که  .کنند همراهی مسیر یمشاهده

  .را رعایت کنند ی قرنطینهمنطقهحاک  بر 

 .شودمیتعیین  المللیبین سرطراحتوسط رئیس هیئت داوری با مشورت  ی مسیرمشاهده زمان -۲-5-4

رفرن از  اجازه بات هاآن .بمانند ی مسیرمشاهده یمسیر در منطقه یمشاهده زمانر باید د دهندگانمسابقه -3-5-4

 رونیبا افراد ب دین ا وجهچیهبه  دهندگانمسابقه .تاهیزات و وسایلی را ندارند گونهیچهیا ایسرادن بر روی  دیواره

، سرطراح یا یداور ئتیه سیرئاز  سواتت خود را توانندیمتنها  هاآن .دنبرقرار کن یمشاهده ارت اط یاز منطقه

   .بپرسندبند داور رده

 اسرفاده یچشمی هاد برای دیدن مسیر از دوربیننتوانمی دهندگانمسابقه ،طول مدت زمان مشاهده مسیرر د -4-5-4

 .یستنمااز  کنندهث تزات مشاهده و اسرفاده از دیگر تاهی .تهیه نمایند نویسدستطرح  یا یادداشت و نموده

این  .را بدون جدا شدن پاهایشان از زمین لمس کنند ابردایی مسیر هایاجازه دارند گیره دهندگانمسابقه

مربوه به مسیر  اطالعات یتمامدسرورات و قوانین از ی همه در نظر گرفرناست که با  دهندگانمسابقه یوظیفه

   .آگاهی کامل پیدا کنند

آورد داشره میبه دست  مسیر رسمی مشاهدهن اید هیچ اطالعاتی به جز آنچه که در طی مدت  دهندگانمسابقه -5-5-4
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  .باشند

 موردیب تأخیرهر گونه  .بازگردند ی قرنطینهمنطقهباید فوراً به  دهندگانمسابقه ،پایان مدت زمان مشاهده پس از -6-5-4

ی انض اطی هاروش) 5بق بخش اطمبیش از حد  تأخیرهر  ؛شودمیزرد دور کارت صدر اناام این کار منار به 

  .گرددمیباعث اخراج فوری  (در طول مسابقه

رئیس هیئت  ،بخشی از مسابقه است ،روی مسیرها مسابقهکه تمرین پیش از  مواردی رد :رینیتممسیرهای  -7-5-4

 .کندمیرا تعیین  دهندگانمسابقهشیوه و طول مدت تمرین  ،برنامه زمانی ،المللیبین سرطراحبا مشورت  ،یداور

 آمادگی قبل از صعود -6-4

فردی به جز  یچهن اید ، ی ترانزیتمنطقهقرنطینه و حرکت به سمت  ترک یرسمدر هنگام دریافت فرمان  -۱-6-4

 را همراهی کنند. دهندگانمسابقه ،مااز یرسممقامات 

 مورد تأیید یرا با گره طنا  ی خود را به پا کند،اه Cramponباید  کنندهرقابتهر  ،ترانزیتی منطقهبا ورود به  -۲-6-4

 هایی برای تالش روی مسیر را اناام دهند.ی نهاآمادگیی همهبه خود مرصل کند و 

ق ل از صدور  ،UIAAبا قوانین  هاآنباید از لحاظ ایمنی و نیز مطابقت ی مورد اسرفاده هاو گره یزاتتاه یمامت -3-6-4

 figure» یگرهمورد تأیید  یگرهشود. تأییدو  یبازرس میمسئول رس یک تالش بر روی مسیر توسط یاجازه

of eight»  یگرههمراه به stopper که قصد  استمسئول تاهیزات و پوشاکی  شخصاً دهندهمسابقههر  .است

و  شدهنییدتأپوشاک  یاو/ هاگره یزات،اسرفاده از تاه اسرفاده از آن را در طول مدت تالشش بر روی مسیر دارد.

 ،UIAA یناز قوان یتااوز از بخش یا یغاتیت ل ینقوان رعایت عدم یاصعود  ییقهجل درنشده ییدتأ ییرهر تغ

 به را طینهقرن یمنطقه که یدهندگانمسابقه یطیشرا یچتحت ه. یدنمایم یرا مشمول اخراج فور دهندهمسابقه

 را ندارند. ینهبازگشت به قرنط یاجازه اند،ترک کرده یتترانز یمنطقه در حضور قصد

را بالفاصله پس از  ی مسابقهمنطقهو ورود به  ترانزیت یمنطقهترک  گیباید آماد دهندگانمسابقههر یک از  -4-6-4

؛ شودمیمنار به صدور کارت زرد  ،در اناام این کار موردبی تأخیرباشند. هر گونه  صدور دسرور آن را داشره

 تواند موجب اخراج فوری شود.میبیش از حد  تأخیر (روند انض اه در مسابقه) 5بخش مطابق 

ی مشاهدهثانیه مهلت  4۰کنند، صعود می هشروع بکه مانی که در مقابل دیواره قرار دارند تا زمانیزورزشواران از  -5-6-4

اناام  ی مسیرمشاهدهزمان شود باید ق ل از که شامل گره زدن طنا  صعود نیز میها دارند. تمام آمادگی مسیر

ی مسیر آغاز نورد، بالفاصله بایسری دهنده تالش خود را در پایان زمان مشاهدهکه مسابقهدر صورتیگیرد. 
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 گردد.دهنده میمنار به اقدام انض اطی برای مسابقه ،هر گونه تاخیر بیش از اینرور شروع را دریافت نماید. سد

 نگهداری دیواره  -7-4

در طول برگزاری هر یک از مراحل مسابقه اطمینان کارآزموده و مر حر  سرطراح باید از حضور یک تی  نگهداری -۱-7-4

 زم بر روی دیواره را اناام دهند.با روشی ایمن و موثر هر گونه مرمّت ت بندردهپیدا کند تا در صورت دسرور داور 

 مسابقه یمنطقهکه در  را یهر شخص تواندیم یداور ئتیه سیرئ ایمنی باید دقیقاً رعایت شود. هایروش

 .اخراج کند دینمایمن تیرعا را یمنیا یهاروش

 ،اتمام تعمیراتپس از دهد. اناام تعمیرات را  سریعاًسرطراح باید  ،بندردهبنا به دسرور داور  :هاتعمیر گیره -۲-7-4

تعمیرات  اشی ازن یسود یا زیان ناعادتنه باید پردازد وتعمیرات اناام شده میبررسی  ی بهالمللبین راحطسر

م نی بر ادامه، توقف و رئیس هیئت داوری  نظر اطالع دهد. رئیس هیئت داوری به  رابعدی  کنندهشرکتبرای 

این تصمی  پ یرفره  ارت اه بادر و هیچ اعرراضی  شودتلقی مینهایی  ، تصمی یا شروع مادد آن مرحله از مسابقه

 شود.مین

ی از ناحیهیئت داوری رئیس همواقعی که در نیست.  ی فنیحادثهیخ/صخره(: شوسرن یخ ) دیوارهتمیز کردن  -3-7-4

 صادر کند. آن منطقه راتواند دسرور تمیز کردن می احساس خطر کند، شدهشوسره هایصخره و یخ

  ی فنیحادثه -8-4

 :شودمیبه صورت زیر تعریف  ی فنیحادثه یک -۱-8-4

 ؛شودیممانع حرکت او  یاکند یمکمک  دهندهمسابقهطنا  سفت که به الف( 

 ؛باشد شده شل یاکه شوسره و  یایرهگ ( 

 ؛نامناسب یتدر وضع Quickdrawو  ینکاراب گرفرن قرارج( 

 ؛شودیمن یتلق یفن یحادثهشوسره شده  خید(

او  یبرا یرمنصفانه غسود   یا یانن وده و باعث ز دهندهمسابقه عمل شخص   ینریاه که یگریهر اتفاق ده( 

 .شود

همیشه باید مقدار مناس ی اضافه طنا  ایااد کند. هر گونه کشش در طنا  ممون است به عنوان  چیحمایت -۲-8-4

 .کنداعالم  ی فنیحادثهآن را  باید بندردهکه داور  تلقی شود صعودکنندهخارجی یا مانعی در حرکت  کمک
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 :ی فنیحادثهر هنگام بروز د -3-8-4

 مشخص شود: بندردهتوسط داور  یفن یحادثهچنانچه الف( 

ضع  کنندهرقابتاگر  - صعود را انرخا  کرده  یمقرار دارد،  یقانون یتهنوز در و  یفن یحادثه یاتواند ادامه 

سابقه . اگر یردرا بپ  ست بعد  یچادامه تالش را انرخا  نمود، ه دهندهم  یحادثهمربوه به آن  یدرخوا

 شود.یمن یرفرهپ  یفن

 درباره یمیتصمفوراً  یدبا بندردهقرار ندارد، داور  یقانون یتدر وضع یفن یحادثهبه علت  کنندهرقابتاگر  -

قه  تالش  توقف یاه و در نر یفن یحادثه  اعالم  )اجازه تالش مادد    یرمسااا یبر رو یدهنده مسااااب

اتخاذ  یر،مساا یتالشااش بر رو یادامه یاجازه یا( یحاک  بر حوادث فن ینمطابق قوان دهندهمسااابقه

 یفن یحادثهنساا ت به   یاعرراض بعد یچرا ق ول کرد ه یردادن مساا  ادامه دهندهمسااابقه  . اگرکند

 .یستن یرفرهمربوطه پ 

 اعالم شود: دهندهمسابقه یکتوسط  یفن یحادثه ( چنانچه 

و با موافقت داور  را مشخص کند یفن یحادثهنوع  یددر حال صعود است، با دهندهمسابقه که یصورتدر  -

صعود خود ادامه داده  یم بندرده سابقه آن را مروقف کند. اگر  یاتواند به   یفن یحادثهبه علت  دهندهم

. اگر است  یینها ی تصم  ینکند و ا اتخاذ یمیتصم فوراً  یدبا بندردهقرار ندارد، داور  یقانون یتدر وضع 

سابقه  صعود را انرخا  کند ه  دهندهم س ت به   یاعرراض بعد یچادامه  نخواهد  یرفرهپ  یفن یحادثهن

 شد.

فوراً  یدبوده است، با  یفن یحادثهکه سقوه او به علت  صعود کند، سپس ادعا کند    یادهندهمسابقه اگر  -

 یحادثه یادعا یبررساا ییاهکرده و منرظر نر یهمراه یایژهو ینهقرنط یمنطقهرا به  دهندهمسااابقه

سرطراح با  یفن س  یفن یحادثه یفوراً ادعا یدبماند.  صورت لزوم محل حادثه  و) یرا برر  را یفن یدر 

 یسرئ ی گزارش دهد. تصاام یداور یئته یسو رئ بندرده، داور المللینب ساارطراحو به  کند اصااالح(

سرفاده و  یفن یحادثه یاز)گرفرن امر یداور یئته  یی( نهادهندهمسابقه توسط   هایرهاز گ نادرست  یا

 نخواهد شد. یرفرهپ  یفن یحادثهدر مورد  یاعرراض بعد یچاست و ه

 یمنطقه یکدر  یدبا ،ییدشاادهتأ یفن یحادثهمشاامول  یکنندهرقابت ی،فن یتمام لحظات حادثه درج( 

به جز مساائوتن  یشااخصاا یچاجازه ندارد با ه دهندهمسااابقهمدت  ینکه در ا جداگانه باشااد ینهقرنط

UIAA  جداگانه،  یینهقرنط یاز ورود به محوطه ق لداشااره باشااد.  یارت اط برگزارکنندهو مساائوتن

 فنی یحادثه   وقوع از پس بالفاصاااله   را خود تالش آیا  که  دبگیر ی فوراً تصااام ید با  دهنده مساااابقه 

دهنده اجازه داده به مسااابقه باید .بپردازد اساارراحت به دهدمی ترجیح که این یا کند آغاز خواهدمی
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سرراحت  یشهاتالش ینب یقهدق ۲۰حداقل شود که   ست که از   یداور یئته یسرئ ینال ره ا .کند ا ا

 دهنده برخوردار است.شروع تالش آن مسابقه یقنس ت به زمان دق گیریی قدرت تصم

 گردد.یممنظور  یو ییاهنر ینبهرر یرمس یبر رو دهندهمسابقهتالش  یانپس از پا د(

 ی پس از هر مرحلهبندرده -9-4

ط ق قوانین حاک  بر آن گرایش مسابقه،  Bouldering ، سرعت یاLeadمسابقه  یمرحلهی پس از هر بندرده -۱-۹-4

 گردد.میتعیین 

 تالش بر روی مسیر یخاتمه -10-4

 .خاتمه یابدمطابق با قوانین حاک  بر آن گرایش از مسابقه،  ،مسیربر روی  یدهندهمسابقهتالش  -۱-۱۰-4

تالش بر روی  یاز قوانین حاک  بر خاتمه که یمادامروی مسیر،  رتالشش ب حیناجازه دارد در  دهندهمسابقه -۲-۱۰-4

 مسیر تااوز نوند، رو به پایین حرکت کند.
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 حین مسابقاتروند انضباطی  -5

 مقدمه -1-5

از ابقه سمقه در فضای تصمیمات موثر بر مسابها و فعالیتتمامی  یبارهرییس هیئت داوری دارای اخریار تام در -۱-۱-5

 باشد. می دیواره یو رو وارهیمنطقه مقابل د ماًیمسرق و قرنطینه و ترانزیتی نام، منطقهمحل ث تق یل 

 ، خوانده شود.نوردیالمللی یخبینحاک  بر مسابقات قوانین در پیوسرگی با  دانض اطی بای یهانامه نیآئ -۲-۱-5

 دهندگانمسابقه -2-5

دهندگان هر یک از مسابقه موارد بی انض اطی توسطو  تخلفاتباتوجه به بند رییس هیئت داوری و داوران رده -۱-۲-5

 اتخاذ نمایند:اقدامات زیر را تصمیمات و ، باید فضای مسابقهدر 

  ؛یررسمیغ صورتبه ،یشفاه اخطار( الف

 کارت زرد؛ دادن نشانهمراه با  یرسم اخطار(  

 :ردیبگ ریز یانض اطاقدام  به  یتصم دارد تا اریاخر که است یشخص تنها یداور ئتیه سییر

 .قرمز کارت دادن نشان با مسابقه، در حضوراز  یری(جلوگج

 شود:صادر می ( در پی تخلف از قوانین ذیل -۱-۲-5اخطار کارت زرد )بند  -۲-۲-5

 ؛یداور ئتیه سییر ای بندرده دسرور دن البه نهیبه منطقه قرنط گشتزبا در موردیب تعلل(الف

 بند؛رده داور دسرور به مسابقهاز شروع  یکوتاه(  

 ؛یداور ئتیه سییر ای و بندرده داور دسرورات از یکوتاه( ج

 ف؛یخف صورتبه زننده و ندیناخوشا یرفرارها ایاز الفاظ  اسرفاده( د

 .فیخف صورتبه یورزش ریغ رفرار( ه

 .گیرد، صورت استمشخص شده  ۱-6ای که در بند گونهباید بهاعرراض به این اقدامات انض اطی  ینحوه

در پی  UIAAی  ی مصو  بعدی کمیرهرا در مسابقهدهنده اخراج مسابقه یک فصل درصدور کارت زرد دوم 

 خواهد داشت.

را بدون ماازات دهنده منار به صدور کارت قرمز و اخراج فوری مسابقه ذیل، تخلفاتماازات بعدی: اخراج بدون  -3-۲-5
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 بعدی در پی خواهد داشت:

 نه؛یقرنط مااز یمنطقه از خارج رهایمس یمشاهده( الف

 ر؛یدر شروع مس صحیح اتزیتاهبا شدن  آماده از یکوتاه(  

 ؛نشده دییأت زاتیتاه از اسرفاده( ج

 توسااط که کنندهشاارکت شااماره ای و مسااابقه یهقیجل دنیپوشاا در یکوتاه ای و نشااده دییتأ رییتغ( د

 است؛ شده هیته کنندهبرگزتر

 تحت مناطق گرید ای نهیقرنط یمنطقه در حضااور طول در یارت اط روشمااز از هرگونه  ریغ اساارفاده( ه

 نظارت؛

 است، صورت گیرد.مشخص شده  ۱-6ای که در بند گونهروند اعرراض به چنین اقدامات انض اطی باید به

دهنده از فوری مسابقهاخراج  وصدور کارت قرمز  ،زیرتخلفات ی انض اطی: اخراج همراه با ارجاع فوری به کمیره -4-۲-5

مسابقه تعلیق از  برای ماازات بیشرر، ،اقدامات ی اینو در ادامه ،ی انض اطیهمراه ارجاع به کمیرهمسابقه به

تعلیق از تخلف در یک مسابقه غیر از مسابقات جام جهانی رخ داده باشد، در مواردی که  بعدی وجام جهانی 

 :در پی خواهد داشدرا  UIAAمورد تأیید  بعدی یمسابقه

 :شودیم اعمال تیترانزو  نهیقرنط یو منطقه مسابق یفضا در که ینیقوان نقض( الف

س  یگردآور (۱ سابقه  یریاطالعات مربوه به م  چهآن از شیب کند، تالش آن یبرو دیبا دهندهم

 است؛ شده داده اجازه نیقوان در که

 شده  داده اجازه نیقوان در چهآن از شیب دهندگانمسابقه  گرید با اطالعات ت ادل و یگردآور (۲

 است؛

 یبرو تالش یکه در حال آماده شاادن برا یادهندهمسااابقه نمودن آشاافره ای کار در دخالت (3

 است؛ ریمس

 مسابقات؛ یبرگزار یرسم مسئوتن ای /و داوراندر اطاعت از دسرورات  یکوتاه (4

 شده؛ یزیربرنامه یرسم یهادادیرو گرید ای یرسماز مراس   کی چیه درشرکت  عدم (5

 .دهندگانمسابقه کپوشا یرو بر غاتیت ل به مربوه نیاز قوان یچیرپس (6

 :یعموم یفضا در امامسابقه  یاعمال شده خارج از فضا نیقوان نقض(  

 ؛مسابقه یبرا یجد یهامزاحمت گرید ای یورزش ریغ فرارر (۱
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 زننده رفرار ای /وو الفاظ  نیتوه د،یتهد ای /و ،یجد یهامزاحمت گرید ای یورزشااا ریغ فرارر (۲

س ت به   سئوتن ن سم  م سئول  ،UIAA یر شواران  ها، یت نیبرگزارکنندگان، م  ای و گرید ورز

 .گرید هرشخص

 باید: ترین زمان مموندر کوتاه، رییس هیئت داوری صدور کارت زرد یا کارت قرمز بعد از  -5-۲-5

 نداشرن صورت در ای)   یبه سرپرست ت UIAA یاقدام انض اط فرم از یکر  یاظهارنامه کی یارائه با( الف

ست،    سابقه  به سرپر شاره به ا  بارا  تخلف( دهندهم ض اط    نیا ضوع که اقدامات ان ساس   یبعد یمو بر ا

 .شود مر کر هاآن به بود، خواهد چهمربوطه  نیقوان

 هرگونه و گرفره صورت  تخلف از یگزارش مشروح  همراهبه ،یکر  یاظهارنامه نیا از نسخه  کی یارائه(  

 یرهیکم به آن ارجاع منظوربه UIAA یرهیکم به ررشاایب ماازات خصااوص در یشاانهادیپ ای مدرک

 .UIAA یانض اط

 رسمی تیممسئوالن  -3-5

 .خواهد شدها برخورد و مانند آن گرفره مورد توجه قراردهندگان مانند مسابقهنیز  مسئوتن رسمی تی  -۱-3-5

 اشخاص سایر -4-5

)شامل  ی مسابقهوراً از محدودهاست، ف دارد هر شخصی را که مرتوب تخلفی شدهاجازه رییس هیئت داوری  -۱-4-5

مسابقه را تا اناام این امر به حالت های فعالیتتمام  ،و در صورت لزوم اخراج نموده مناطق فراخوانی و ترانزیت(

 تعلیق نگه دارد.
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 مسابقات عتراضاتروند ا -6

 عمومی -1-6

 زبان انگلیسی ارائه گردند.باید به ، های رسمی به این اعرراضاتاعرراضات شفاهی و کر ی و پاسختمامی  -۱-۱-6

ی هزینهرداخت پو همراه با  UIAAدر فرم اعرراض رسمی اعرراض تنها زمانی مورد بررسی قرار میگیرد که  -۲-۱-6

 اعرراض باشد.

باید تا  اعرراضی نهایی اعرراض نماید. تواند به نریاهمیدهنده( )یا در صورت ن ود مربی، خود مسابقهمربی  -3-۱-6

، تسلی  رییس هیئت داوری گردد، (یورو ۱۰۰م لغ اعرراض ) و همراه با ی نهایینریاهانرشار دقیقه بعد از ۱۰

 .شودشدن اعرراض باز گردانده می تأییددر صورت  این م لغ

 هیئت رسیدگی به اعتراضات -2-6

رییس  شامل ،ئت رسیدگی به اعرراضاتیباید هرییس هیئت داوری در موارد اعرراضات کر ی و یا شفاهی،  -۱-۲-6

با سرعری که شرایط تصمی  و  تشویل دهد. را ،دخیل ن وده تصمی در آن  کهبندی و داور رده ئت داورییه

در فرم ی به اعرراضات باید در موارد اعرراضات کر ی، تصمی  هیئت رسیدگ دهد گرفره شود.مسابقه اجازه می

را ارائه نموده و در مورد  اعرراضصورت رسمی به به شخصی که اعرراض نوشره شده و توسط رییس هیئت داوری

   زیر، به مدیر تی  و یا شرکت کننده تسلی  نماید.-۲-4-6بند اعرراض 

 .ن اید مورد اعرراض بیشرر قرار بگیردنهایی بوده و ، 4-6به اعرراضات در رابطه با بند هیئت رسیدگی تصمی   -۲-۲-6

 مسیر یک دهنده برویط به تالش مسابقهبه تصمیم داوران مربواعتراض  -3-6

 گردد:ارائه می قوانین عمومی از این قوانین 4رابطه با اعرراضی که مطابق بخش در  -۱-3-6

 یبرو دهندهمسااابقهتالش  ییویدیو ل یف یبررساا ،یمیتصاام هر از ق ل بندرده داور که یطیشاارا در( الف

برساااند.  انیبه پا نیمطابق قوان را تالشااش تا دهداجازه  دهندهبه مسااابقه دیبا ،بداند تزم را ریمساا

 کهدهد  قرارموضااوع  نیا انیمسااابقه دهنده را در جر دیبا بندرده داورتالش،  انیپا از پس بالفاصااله

 .گرفت خواهد اناام ل یف ینیبازب از پسمرحله از مسابقه  آن انیدر پا یو یبنددهر
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 یاعرراضا  چیهخواهد بود.  یینها یداور ئتیه سییر  یضا ط شاده، تصام    یهافیل  یبررسا  دن البه(  

 .ستین رفرهیپ 

 /نرگرف عدقوا یبررس جهت شدهض ط  یرسم یهالمیفاز  تواندیم بندرده داورسناش ارتفاع:  -یسخر مسابقات -۲-3-6

 .دیاسرفاده نما ،مرحله هر یانرها در دهندهمسابقه یرت هارتفاع و  اشسن ،لمس

 اهداف داوری:ض ط شده برای  هایفیل  -3-3-6

 یداور اهداف یبرا یداور ئتیه سییو ر بندرده داور توسط ( هال یف گری)و نه د یرسم  یهال یف( تنها الف

 گردد؛یم اسرفاده

 قرار اسااارفاده  مورد افرد ی بات اتفاق ب  ۲-3-6و  ۱-3-6 یکه بندها  یدر موارد فقط یرسااام یهال یف(  

 گرفت؛ خواهند

 و یالمللنیب سرطراح  بند،رده داور ،یداور ئتیه سییر توسط  تنها شده  ض ط  یرسم  یهال یف ینیبازب( ج

 .ردیگیاناام م UIAA یرهیکم ندهینما

 نتایج هر مرحله انتشار  پس از اعتراضات -4-6

دقیقه  ۱۰، ن اید بیش از یک مرحله از مسابقه و انرشار نرایج رسمیپس از پایان بندی مربوه به ردهاعرراض  -۱-4-6

اعرراض باید اعرراض باید پس از انرشار نرایج در پایان هر مرحله اناام شود. پس از انرشار نرایج ارائه شود. 

دهنده، به رییس مسابقهکه مدیر تی  حضور ندارد( جایی) یا زبان انگلیسی( توسط مدیر تی صورت کر ی )به به

را ندهد، آغاز که رییس هیئت داوری نظر خود ی بعدی فینال سرعت تا زمانیمرحله. هیئت داوری ارائه گردد

 نخواهد شد.

 اعتراضات به نهاد انضباطی -5-6

مورد  UIAAی کمیرهانض اطی  نهاد طتوس باید تخلفدهد که تشخیص میدر مواردی که رییس هیئت داوری  -۱-5-6

موات ات بین رییس هیئت  رونوشت، همراه با گزارش رییس هیئت داوریباید  این تخلفگیرد، ببررسی قرار 

 ی انض اطی ارجاع گردد.شواهد مربوطه به کمیرهورزشوار و داوری و مدیر تی / 
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 ی اعتراضهزینه -6-6

پرداخت  شود، قابلمنرشر می UIAAی یرهمکهایی که ساتنه توسط ینهزهای اعرراض مطابق با لیست ههزینه -۱-6-6

 است.

وجه اعرراض ، وارد ن اشدشود. اگر اعرراضی اعرراض تأیید شود، وجه اعرراض بازگردانده میکه صورتیدر -۲-6-6

 اهد شد.برگردانده نخو
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 UIAAقوانین مبارزه با دوپینگ  -7

 پذیرش -1-7

۱-۱-7- UIAA ی بینرا کمیره( المللی المپیکIOC ) رسمیت به ،دوپین  در ورزشم ارزه با  به تعهدی همیشگیبا

 شناخره است.

 است از:ع ارت UIAA کنررل دوپین  اهداف اساسی -۲-۱-7

 ؛یورزش اخالق از فاظتح و تیحما (۱

 نوردان؛خی ذهنیو  یسالمت جسمان حفظ (۲

 .دهندگانمسابقه یتمام یبرا یومسا شانس داشرن از نانیاطم (3

ای از توانایی منصفانه بازتا  UIAAکه نرایج مسابقات شده است  یمنظور معرف نیبه اهای دوپین  کنررل -3-۱-7

 باشد.دهندگان مسابقه

 اعمال -2-7

تمام ل  است مسشود. می عمالا ،گرددبرگزار می UIAAتمام مسابقاتی که زیر نظر  در دوپین کد جهانی ضد  -۱-۲-7

 -تونسین پزشویمقام رسمی، عنوان ورزشوار، مربی، به–یا در مسابقات  وارد شده اشخاصی که به مسابقات

و  رفرهیرا پ که مطابق با کد ضد دوپین  جهانی است  UIAAضد دوپین  قوانین باید  ،شرکت کرده باشند

 .ندینما تیرعا

 UIAAمقام شایسته در  -3-7

و  UIAAضددوپین   دسرورالعملبرای اعمال مقررات و  ی شایسرهمسئول مقام UIAAی ضد دوپین  کمیره -۱-3-7

 کد جهانی ضددوپین  است.

 های ممنوعانواع مواد و روش -4-7

 منرشر گردد. WADAتوسط باید اول ژانویه هر سال  درهای ممنوع مواد و روش یشدهلیست معر ر و به روز  -۱-4-7
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 اتمجازات تخلف -5-7

مطابق قوانین ضددوپین  روند انض اطی را  UIAAقوانین ضددوپین  صورت گیرد،  تخلفی در که در مواردی -۱-5-7

UIAA ،به جریان خواهد انداختمربوطه  هایدر برابر بخش. 

 اجرای مجازات و حق اعتراضجهت مسئول شایسته  -6-7

جهت اجرای ماازات تخلف از قوانین و مقررات ضد دوپین  مقام شایسره  UIAAدوپین   رسیدگی به هیئت -۱-6-7

UIAA تصمیمات هیئت رسیدگی به دوپین  به اعرراض  ی است.هانپین  جو کد ضد دوUIAA به تواند می

 قیرا تصد CAS یانحصار یسرگیشا ن یو روش ضد دوپ استیس ( ارائه شود.CASدادگاه حومیت ورزش )

 .خودداری نماید هااز اعرراض به دیگر دادگاهشود مرعهد میو  کندیم
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 یسخت – Leadمسابقات  نیقوان -۸

 مقدمه -1-8

خوانده  نوردییخ المللیبینحاک  بر مسابقات  UIAA یکمیره یعموماین قوانین باید در پیوسرگی با قوانین  -۱-۱-8

 از پایین حمایت شود. دهندهمسابقهصعود شود و  Leadسخری باید به صورت  یمسابقه یرهایسی متمامشود.

-Lead و مقررات حاک  بر مسابقاتکه مطابق با قوانین  شودمیتلقی  آمیزموفقیتیک مسیر زمانی کامل و  -۲-۱-8

به داخل کارابین آخرین  هامانند دیگر کارابین به شول صحیح راطنا   دهندهمسابقه ، اگرسخری، صعود شود

Quickdraw پایانی بگ ارد. یانداخره شود و هر دو ت ر یخ خود را در نقطه 

حل ای مردر این مورد نریاهای از مسابقه را ح ف نماید. تواند مرحلهدر شرایط ویژه، رییس هیئت داوری می -3-۱-8

 کند.دهنده را معین میبندی مسابقهرده ،ق ل

 و ترتیب شروع دهندگانمسابقهتعداد  -2-8

گردد. هر دوی این مسیرها وع و دسره برگزار میناهمسان برای هر گروه شری مقدماتی بروی دو مسیر مرحله -۱-۲-8

تواند تعداد مسیرهای در شرایط ویژه، رییس هیئت داوری میهای مشابهی برخوردار باشند. درجه فنی و ویژگیاز 

 ( مسیر کاهش دهد.۱مقدماتی را تنها به یک )

دهندگان باید به صورت زیر بین مسیرها هگردد، مسابقروی دو مسیر مازا برگزار می ی مقدماتی که بردر مرحله -۲-۲-8

 بندی شوند:تقسی 

سابقه که بر رو  یدر مرحله( الف س دو  یا یک یاول م سان  یسخر  یبا درجه یرم  اگر، شود یمبرگزار  یو

سابقه  تمامی سیرهای  دهندگانم شررک  م ش قرعهبه روش  ،نمایند صعود  را م س  یرو یک قرار  هایرم

 یرند؛گیم

سابقه     یمرحله اگر(   ست م سیر  یا یک بروینخ سان  سخری  یدرجه با دوم  به باتوجه وگردد  برگزار یو

سره  یک در که صعودکنندگانی  تعداد  داوری هیئت رییس و المللیبین سرطراح  کنند،می شرکت  د

صمی   سابقه،  بندیزمان نخوردن بره  یبراکه  بگیرند ت ست  م س  هگرو دو در شروع  لی و  شود  ی تق

 زیر صورت به مسیرها  این بروی دهندگانمسابقه  ،کنند صعود  مازا  یرهایمس  یبرو دهندگان مسابقه 

 :شد خواهند تقسی 
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 گرفت؛ خواهند قرار کشیقرعه صورت بهاز دو گروه شروع  یویدر  دهندگانمسابقه (۱

 مساوی صورتبه UIAA IWC Tour جهانی جام مسابقات فصل ق ل بندیرده برتر رت ه ۱۰ (۲

 3 رت ه دو، گروه در ۲ رت ه یک، گروه در ۱ رت ه: صورت این به) شوندمی تقسی  هاگروه بین

 (.۱۰ رت ه تا و دو گروه در 4  هرت ،یکدر گروه 

شواران  پسس  (3 س  یککه از  یورز سرند  یونفدرا ساوی  صورت  به باید ه س   م  برای) شوند  تق

سیون  یک اگر مثال شوار  شش  فدرا شره  ورز شد،  دا ساوی  صورت به هاآن با  هاگروه بین م

 = سه نفر درهر گروه، شوندمی تقسی 

 ی تقسااا گروه دو ینب طرفیبی روی از ،دارند دهندههمساااابق یک تنها که هاییفدراسااایون (4

 .شوندیم

سیر  دومینشروع   ترتیب( ج سیر  اولینشروع   یبمانند ترت نیز یمقدمات م ست،  م  5۰ تناو  یک با ولی ا

 را یمقدمات یک یرکه مس  یکس  اولین ،دارند قرار دسره  یک در دهندهمسابقه  ۲۱ وقری :مثال. درصدی 

دوبار به عنوان نفر اول    ید نفر ن ا  یک  دوم خواهد بود.  یرمسااا نفر یازدهمین  عنوانبه  ،کند میصاااعود 

 شروع کند.

دهندگان به صورت زیر روی مسیرها مسابقهشوند: نهایی و نهایی که بر روی یک مسیر برگزار میمراحل نیمه -3-۲-8

 گیرند:قرار می

شروع باید به ترتیب عوس  نهایینیمهی مرحله( الف صورت پ یرد. در   مقدماتی یمرحلهی بندرده: ترتیب 

 هاآنرت ه بین  و هی دارای رت ه یوسااان بوددهندگانمسااابقه ،با توجه به بازگشاات به عقب حالری که

 :شودمیتعیین  زیر یبه شیوه شانترتیب شروع برای ، است شدهتقسی 

سابقه  اگر (۱ ساوی  دهندگانم شند، به ترت  یجهان بندیرده دارای شده  م  بندیرده ینزول یببا

 (کندمی صعود آخر بهرر یرت ه که صورتاینبه) هاآن جهانی

سابقه  اگر (۲ ساوی  دهندگانم سان  جهانی بندیرده دارای یا و یجهان بندیرده فاقد شده  م  یو

 و  کشی؛قرعه صورتبه باشند،

قه  گرا (3 نده مساااااب قه  ده گان   )مساااااب ند ندی رده دارای( ده هان  ب قه با   یج نده مساااااب  ده

سابقه  ساوی  جهانی بندیرده فاقد( دهندگان)م سابقه  ،شوند  م  جهانی بندیرده فاقد دهندهم

 .کند شروع زودتر باید
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صاااورت پ یرد. در  نهایی نیمه  یمرحلهبندی  ی نهایی: ترتیب شاااروع باید به ترتیب عوس رده   مرحله ( 

ها رت ه بین آن ه ودهندگانی دارای رت ه یوسااان بودحالری که با توجه به بازگشاات به عقب، مسااابقه 

 :دشوتعیین میزیر  یبه شیوه شانترتیب شروع برای است ،شده تقسی 

سابقه  اگر (۱ ساو  دهندگانم شند،  یجهان یبندرده یدارا شده  یم  یبندرده ینزول بیترت به با

 (کندیم صعود آخر بهرر یرت ه که صورتنیا)به هاآن یجهان

سابقه  اگر (۲ ساو  دهندگانم سان ی یجهان یبندرده یدارا ای و یجهان یبندرده فاقد شده  یم  و

 و  ؛یکشقرعه صورتبه باشند،

قه  اگر (3 نده مساااااب قه  ده گان   )مساااااب ند ند رده یدارا( ده هان  یب قه  با  یج نده مساااااب  ده

سابقه  ساو  یجهان یبندرده فاقد( دهندگان)م سابقه  شوند،  یم  یجهان یبندرده فاقد دهندهم

 .کند شروع زودتر دیبا

 نهایی مسابقه است.ی مرحلهی به همان صورت یفوق نها ید( فوق نهایی: ترتیب شروع مرحله

 مسیر یمشاهده -3-8

که باید بر روی آن  ی On-sight مسیر )به صورت گروهی( اجازه دارند دهندگانمسابقهط ق قوانین عمومی،  -۱-3-8

 تالش کنند را مشاهده نمایند.

 مسیر را ندهد. یمشاهده یتواند اجازهمیدر مورد فوق نهایی، رئیس هیئت داوری  -۲-3-8

 صعود ییوهش -4-8

 .مشخص شود از ق لتواند بر روی مسیر تالش کند می دهندهمسابقهکه هر  یمدت زمانباید برای هر مسیر  -۱-4-8

یک ت ر  دهنده از زمین جدا شده و های بدن مسابقهتمام قسمت که شودمیزمانی آغاز  دهندهمسابقههر تالش  -۲-4-8

 یخ او منطقه شروع را ترک کرده باشد.

های بدنشان از زمین جدا شود قسمتتمامی  ای مسیر را شروع کنند کهبه گونه اگر ضروری است ورزشواران -3-4-8

 گ اری شود.خط قرمز عالمتطور مشخص با شروع باید به وانم

 کند سؤال بندردهاز داور مانده را یباقزمان تواند می ،لحظه از زمان تالشش بر روی مسیر هردر  دهندهمسابقه -4-4-8

زمان صعود به پایان برسد  هنگامی کهبرساند.  دهندهمسابقهرا به اطالع  ماندهیباقباید فوراً زمان  بندرده داور و
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که از دسرور ای دهندهمسابقه سناش را صادر کند. درا مروقف کند و دسرور رون دهندهمسابقهباید  بندردهداور 

 (انض اطی مسابقات هاینامهآیین) 5ی انض اطی در بخش هامشمول شیوه سرپیچی کند بندردهتوقف داور 

 هد شد.خوا

 :ر روی مسیربهنگام تالش  -5-4-8

سابقه الف(  ضعیت     هاQuickdraw/کارابینطنا  را در   دبای دهندهم صورت مروالی بیندازد. آخرین و به 

بدون  شدهگرفرهآخرین گیره یا منطقه  از دهندهمسابقه است که   موقعیریقانونی برای انداخرن طنا ، 

تخطی از این قانون  برواند طنا  را بیندازد. هر گونه      جایی هر دو ت ر یخ( )بدون جابه    حرکت به عقب   

 پ یرد. میورت ص 5-8 اش با توجه به بندنشده و س دهندهمسابقهتالش  یخاتمهمنار به اعالم 

را  و ویدهنده شااده تالش مسااابقه یخاتمهمنار به اعالم ، بندردههر گونه ساارپیچی از دساارور داور 

   .کردخواهد  ،ی انض اطی مسابقاتنامهآیین، 5انض اطی بخش  ینامهآیینمشمول 

 یخطالف ت-5-4-8از بند  مادامی کهدر هر نقطه از صعودش بر روی مسیر    تواندمی دهندهمسابقه  ( یک 

 ین حرکت کند.بازنگردد، رو به پای ینزمبه  نوند یا

سابقه ج( زمانی که  طنا  را به داخل کارابین بیندازد اما خطای  ال کرفوقالف -5-4-8 مطابق بند دهندهم

اجازه دارد کارابین مروالی بعدی را بیندازد و سپس )در صورت لزوم    دهندهمسابقه فنی رخ داده باشد،  

 نقاه حمایت   ی همه به عقب( کارابین ق لی را باز کند و دوباره بیندازد. در پایان باید               برگشاااتِ با 

 باشد. شدهانداخره

تواند می بندردهداور  شااود،میباعث تخطی از قوانین ایمنی  دهندهمسااابقه پیشاارویدر مواردی که 

 نماید.  گیریاندازهرا  (یا فاصله طی شده)ارتفاع  ترینبیشرا صادر کند و ش فرد دسرور توقف تال

 ارتفاع سنجش -5-8

ای نقطه ین، دورتربرای توقف وی بندردهو یا تصمی  داور  دهندهمسابقهزیر، در صورت سقوه  8-8ط ق بند  -۱-5-8

 گیریاندازهتعیین کرده است  المللبینطراح  مسیر کهتوالی صعود  و در خط سیربه آن رسیده است  ت ر یخکه 

 .شودمی

 :سناش معیارهای -۲-5-8
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شماره  شده انداخره Quickdraw آخرین :در یخ الف( شخص  یمنطقه یو  با مرزهای آبی مالک  شده م

ست سناش ارتفاع   شماره   4شماره   Quickdraw هفرمین منطقه از پایین و بین به برای مثال) .ا و 

 گیرد.(میتعلق  ۰7ن4امریاز  5

برای مثال پانزدهمین . )سااتگیره ا یو شااماره شاادهانداخره Quickdrawآخرین  :تولین درایدر   (

 گیره یا محل . هردهد(میرا  ۱5ن5امریاز  6و شاااماره  5شاااماره  Quickdraw از پایین و بین گیره

شود ی دست  هافقط گیره) ت ر یخ قرارگیری شروع هر   یالمللبین سرطراح  توسط  (باید منظور  ق ل از 

 .شودمیمشخص  ،در طی رقابت دهندهمسابقهموثر بعدی توسط  یمرحله از مسابقه یا اسرفاده

 هامعر ر هساارند که یا هردو ت ر یخ در منطقه و یا گیره باشااند و یا یوی از ت ر یخ ییهایا گیره ( مناطقج

 ق لی ن اشد. یا گیره منطقه باشد و دیگری در در درون منطقه و یا گیره

مرفاوت به پایان      یدر دو منطقه یا گیره   ها ت ر یخ قرار دادنصاااعود خود را با  ای دهنده مساااابقه  ( اگرد

 . اگررا خواهد داد «۰۰۲/۰مث ت »تر اما با پایین یداور به وی امریاز منطقه ورتاین صاادر  ،برساااند

کند و در آن  لمس ا فقطت ر یخ منطقه و گیره ر به ساامت منطقه یا گیره جدید بپرد و دهندهمسااابقه

  .شودمیاضافه  ی اوبه نریاه «۰۰۱/۰مث ت »ثابت نشود امریاز 

 شود.می ه اس،امریاز ت ر باتتر محدهنده ق ل از افرادنش رها شودتر مسابقهپایینت ر یخ اگره( 

صورت زیر  به شان بندیاولویت رده ،را به اتمام رسانده باشند   مسیر مشررکی   ی کهدهندگانمسابقه  تمامی( و

 است:

 ی مقدماتی:مرحله (أ

اند، از که در تالش اول تا یک ارتفاع مشاااخص صاااعود کرده یدهندگانمساااابقهتالش:  (۱

فاع در تالش دوم صاااعود کرده          یرت ه  تا همان ارت که  به افرادی  ند  بهرری نسااا ت  ا

 برخوردارند.

 ی مقدماتی قرنطینه داشره باشد.زمان: اگر مرحله (۲

 نهایی، نهایی و فوق نهایی:مراحل نیمه ( 

 زمان. (۱

 گردد.میبرای صعود توسط رئیس هیئت داوری تعیین  زمان ترینبیش -3-5-8

و  را لمس کنند گریودیشوند یماسرفاده  تیموقع ایو  در یک گیره کههنگامی ابزارهای یخ ممون است  نوک -4-5-8

د نتوانمیفقط  هایخت ر  مرصل شوند. هابه یودیگر یا به کرامپن ن اید هات ر یخاما  ،ار گیرندقر گریودی یرو بر ای
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 اسرفاده شوند. ه بازوهاو ن ۱با دست

 .کردابزارهای یخ اسرفاده  از توانمی فقط با دست -5-5-8

 مروقف کند. ایمنی به خاطر موارددر هر زمانی  را دهندهمسابقه تواندمی UIAAداور  یک -6-5-8

 .شودمی دهندهمسابقهفوری  ی تالشخاتمه باعث از تاهیزات اج اری هر کدامزمین افرادن  به -7-5-8

یک کمک مصنوعی  ،بگیرد راآخرین گیره بیندازد  در آخرین کارابینرا از آنوه طنا   ق لای دهندهمسابقهاگر  -8-5-8

 .شودمیامریاز وی محاس ه  ۱-5-8تالش وی خاتمه یافره و ط ق بند  ،منظور شده

 از مسابقه پس از هر مرحله یبندرده -6-8

 شوند. یبندرده ۲-5-8مطابق بند  یدبا دهندگانمسابقه ،از مسابقه هر مرحله یانپاپس از  -۱-6-8

به بازگشت به ق ل  روشز ا، 3-6-8در بند  ذکر شده خاصِ یهاجز حالتبه ،یمساو یهاوجود رت ه در صورت -۲-6-8

ّها مساوی بمانند، روش بازگشت به ق ل به اگر همچنان رت ه .شوداسرفاده می یمساو یهارت همنظور تمیز 

همسان برگزار شده باشد  یرغ یرمسچند  یادو  یروبر  یق ل یهامرحله اگر کند.مراحل ق لی نیز سرایت می

 رت هه  کنندهشرکتماندند هر دو  یباقبرابر همچنان  یهارت ه . چنانچهشودمینروش بازگشت به ق ل اعمال 

 خواهند شد. اعالم

 Topموفق به ای در هر مرحله کنندهشرکتچند  یادو  ی مقدماتی اعمال شود واگر شرایط قرنطینه در مرحله -3-6-8

 یکنندهشرکتاز  تر باتترسریع یکنندهشرکت. کردخواهد  یینتعرا  هاآن یرت ه ،شدند زمان صعود یرمس

دهندگان مساوی خواهند ، مسابقهوجود نداشره باشداگر برای آن مرحله قرنطینه  خواهد شد. یبندرده کندتر

 ماند.

 کهای مسابقه یمقدمات یدر مرحله ،که نوع مسابقه به صورت خاصی مشخص نشده استصورتی در -4-6-8

آن  یبرا، اندشدهتقسی  یوسان یسخربا درجه  غیرمشابه یرمسچند  یادو  یروبر  دهندگانمسابقه

 یرهایمسآمده در  به دست یهابا ماموع رت ه یینها یبندرده ،یابندمینراه  ی بعدمرحلهبه  که یدهندگانمسابقه

 .شودمیمحاس ه  شدهترکیب

                                           
 از مچ به پایینمررج :  - ۱
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 کسب یبرا یمساو یهارت ه همچنانمسابقات  ی نهاییمرحلهبازگشت به ق ل در  از انااماگر پس نهایی: فوق -5-6-8

 یهاباز ه  رت ه فوق نهایی یبرگزار شود. اگر پس از مرحله فوق نهایی یمرحله یدبا ؛مقام اول وجود داشره باشد

 .یردپ می یانپاو مسابقه  شدهاعالمبرابر  کنندهشرکتبرابر وجود داشت هردو 

 هر مرحله  یبرا یهسهم -7-8

 یبندرده ابردا یدبا یعنیمطالعه شود و بات  ۱-6-8با مطالب بخش  یوسرگیپبا  یدبا ۱-7-8بخش مطالب  -۱-7-8

 بخش اعمال شود. یناو سپس  شدهاناام

بعد  یمرحله یبراتعداد نفرات  ییهسهماز  اندشده یرمس (Top) اتمام موفق به که کنندگانیشرکتاگر تعداد  -۲-7-8

 شود. یلتوم، اندکرده کسبرت ه را در مرحله ق ل  ینباتتر که یوارانبا ورزش یدباثابت  ییهسهم ،است کمرر

 .استنفر  8و  ۱8 یبترتبه  یینهاو  نهایییمهندر مراحل  دهندگانمسابقهحضور  یبراثابت  ییهسهم -3-7-8

ثابت به  ییهسهم یینهاو  نهایینیمهمراحل  یبرا : چنانچهشناور ییهسهم – یینهاو  نهایینیمه یهامرحله -4-7-8

 تریکنزد که کنندگانیشرکتآن تعداد از  ،کردتااوز  ینمع از تعدادگشت به ق ل بازپس از  یمساو یهاعلت رت ه

. یابندمیبعد راه  ی( به مرحلهثابت یباتیی و پایینی سهمیه یرت ه یمحاس هپس از هسرند )ثابت  ییهسهمبه 

 نفر باشد. 6 و ۱6 از کمرر ن اید به ترتیب هایین و نهایینیمهتعداد نفرات در مراحل  که است یطیشرادر  ینا

 به ق ل بازگشت از اعمالپس  دهندهمسابقهچند  یرت ه یتساو به دلیلثابت  ییهسهم نهایی یدر مرحله اگر -5-7-8

ی همه های مساوی،تعداد راه یافرگان با و بدون در نظر گرفرن رت ه یمحاس هپس از  ؛یدنماتااوز  ینمع از تعداد

 راه خواهند یافت. ی نهاییمرحله بهبرابر  کنندگانشرکت

ق ل از شروع مسابقه  یفن یدر جلسه باید ی تصم ینا: تواند اعمال شودمی کمرر یهسهمخاص  یطشراتحت  -6-7-8

 اعالم شود. برگزار کنندهدر مشورت با  یداور هیئت یسرئتوسط 

 یرمس یبر روتالش  یخاتمه -8-8

خواهد  یتلق یزآمیتموفق یزمان ،یرمس یک یروبر  یدهندهمسابقه : تالشروی یک مسیر آمیزموفقیتتالش  -۱-8-8

 داشره باشد. بقتاطم بات 5-4-8با بند  کهشد 

 :کهخواهد شد  یتلق ناموفق یزمان ،یرمس یک یروبر  یدهندهمسابقهروی یک مسیر: تالش  ناموفقتالش  -۲-8-8
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 کند؛ ( سقوهلفا

 ی مسیر فراتر رود؛شدهتعییناز زمان زمان صعودش  ( 

 ؛یدنمااست اسرفاده  شدهاعالمممنوع  که یوارهدج( هنگام صعود از هر قسمت 

 ؛هاپنل یا یوارهد یکنارو  ییبات یهااز ل ه ( اسرفادهد

 ؛بر مسابقات حاک  ینقوانط ق  Quickdrawه( خطا درانداخرن طنا  به 

 پیدا کند؛ تماس ینزم با او ابزار یابدن  یهااز قسمت هر یکپس از آغاز صعود ( و

  .یمصنوع کمکاز هرگونه  ( اسرفادهز

ی بعد از  Quickdraw اولین و اولین تالشش پایان یابد ی مقدماتیمرحله در دهندهمسابقه کیکه  یصورتدر  -3-8-8

Quickdraw تالش دومش را نیز اناام دهد مااز است که ؛باشد یانداخرهنرا  است شده انداخره ق ل از که یا. 

 ی زمانی مااز مسیر اناام دهد.؛ بنابراین صعودکننده باید هر دو تالشش را در بازهگرددمینزمان او مروقف 

 صعود کننددهندگان( )تمامی مسابقهمسیر را  دو در یک مرحله بایدبندی هنگامی که رده -9-8

کردند، دهندگان باید آن را صعود میمسابقهی مسیر بود که همهدو در حالری که یک مرحله از مسابقه دارای  -۱-۹-8

 بندی باید به این صورت باشد:رده

 مه : امریازهایالف( 

  Ptامریاز کل : 

 1R ۱: رت ه مسیر 

 2R ۲: رت ه مسیر 

 محاس ه شده برای به دست آوردن رت ه: امریازهای ( 

𝑅1 × 𝑅2 × … = Pt 
 بهرر است.که امریاز کل کمرر باشد، رت ه هر اندازه 

شود  وجود داشت، محاس ات ق لی با در نظر گرفرن این نوره اناام می  های مساوی  در حالری که رت هالف( 

اند؛ برابر با ی برابر بر روی یک مسااایر کساااب کردهدهندگانی که رت هکه امریاز هر کدام از مساااابقه

 باشد.دگان مساوی در آن مسیر میندهمیانگین رت ه مسابقه

 :هامثال ( 

 اند:نفر رت ه نخست را در مسیر اول کسب کرده 5: ۱ مثال
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۱+ ۲+ 3+ 4+ 5
5

=
۱5
5
= 3 

 خواهد بود. 3برابر  ۱به جای نفر  5ی این همه 1R یرت ه آنگاه

 اند:کسب کرده ۲ام را در مسیر 4نفر رت ه  3: ۲ مثال

4+ 5+ 6
3

=
۱5
3
= 5 

 خواهد بود. 5برابر  4نفر به جای  3ی این همه 2R یرت ه آنگاه
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 سرعت   يهارقابت نیقوان -۹

  مقدمه -1-9

است  حاک  ینوردیخ المللیبینبر مسابقات که  UIAA یکمیرهعمومی  ینقوانبا  یوسرگیپدر  یدبا ینقوان ینا -۱-۱-۹

 مطالعه شود.

 صعود شوند. Top-ropeبه صورت  یدبامسابقات سرعت  یرهایمسم تما -۲-۱-۹

 دهندهمسابقهبر مسابقات سرعت صعود شده و  حاک  ینقوان ط ق که شودمی یتلق آمیزموفقیت یزمانصعود  یک -3-۱-۹

 .باشد کرده سنج را مروقفدسرگاه زمان

بار اجازه صعود یکتمرین باید اناام گیرد و هر ورزشوار حداقل ی مقدماتی یک مرحله ق ل از شروع مرحله -4-۱-۹

بر یرهای مسابقه یا مسیری با درجه سخری و کیفیری مشابه ممون است تمرین بر روی مس داده خواهد شد.

رییس هیئت داوری زمان و مدت تمرین را در ی رییس هیئت داوری است. گزار خواهد شد. این تصمی  بر عهده

  نماید.رسانی میی فنی اطالعجلسه

صورت در زنان و مردان به و دیگرای دن ال مرحلهبه، هر مرحله فوراً ی نهاییلههای مرح۱دوردر طول برگزاری  -5-۱-۹

ی بعدشان را آغاز ای را به اتمام رساندند، زنان مرحلهمرحلهمردان  کههنگامییعنی برگزار میگردد،  مرناو ، 

ق ل های خود را هر دسره تالشمسیره در قالب تک به همین ترتیب.مردان اسرراحت خواهد کرد و کنند و می

 .کندآغاز میی دیگر های دسرهاز شروع تالش

، در این صورت نرایج بدست ح ف نمایدمسابقه را ای از تواند مرحلهدر شرایط خاص رییس هیئت داوری می -6-۱-۹

 کند.دهنده را تعیین میبندی مسابقهآمده از مراحل پیشین رده

 یمنیا -2-9

 ینکاراب یک از، یریحمانقاه  ینااز  هر یک. یدنماجداگانه ع ور  یی حمایرنقطه دو از یدبا Top-ropeطنا   -۱-۲-۹

که با توجه به  مررمیلی Maillon Rapide ۱۰ ینکاراب یکو  Quickdraw ین اسل یکبا  کهدار  یچپ

 .شودتشویل می ،است شدهبسرهدسرورالعمل شرکت سازنده 

                                           
۱ Stage 
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 .باشد یرمس یانرهاعالمت  و یازمان  کنررلدسرگاه  یبات یدبا یتحمای نقطه ینآخر یریقرارگمحل  -۲-۲-۹

ها مخالف یودیگر قرار شونده در جهت مخالف )دهانهکارابین پیچ یا خودقفل ۲ ییلهوسطنا  صعود باید به  -3-۲-۹

 figure of» یگره ییلهوسدهنده مرصل شده و همچنین طنا  صعود باید به مسابقه Harness گیرد( به

eight» یگره ییلهوسکه به ای stopper  شود.ها مرصل کارابینیا چسب ایمن شده است، به 

بروز  به  ونشده  دهندهصعود مسابقه مانع یا کمکباعث  یاناًاح کهباشد ای به گونه یدبا هایتحما قرارگیریمحل  -4-۲-۹

 نشود.منار  یرمس یروتالشش بر  ینحدر  دهندهمسابقه یبرا یخطر

 :یتحما -5-۲-۹

 ؛شود کنررل چییتحمادو  یلهوسبه  یدباهر طنا  ( لفا

دچار  مسااابقه یندر ح ابزاردر صااورت افرادن  تا یرندبگقرار  یوارهد یرزدر  یمواندر  یدبا چیانیتحما ( 

 حادثه نشوند.

 جمع شوند. یرهامس یرواز  یدبا (یرهو غ یخو م Quickdraw ،ینکاراب) یاضاف یزاتتاه یتمام -6-۲-۹

بیش  پرتیحواسبرخورد نداشره و موجب  یودیگربا  دهندگانمسابقه کهشوند  یطراحای به گونه یدبا یرهامس -7-۲-۹

 نشوند. یودیگر از حد

 مسابقات یرهایمس -3-9

 :نهایی یمرحلهو  یمقدماتمراحل  که یصورتدر  -۱-3-۹

 مشابه باشند. یدباهردو مرحله  یرهایمس :شوندروز برگزار  یکدر الف( 

از ق ل به   ید مورد با  این .باشاااند   مرفاوت  یکمتواند  یم یرها مسااازار شاااوند:  مرفاوت برگ  یدر روزها  ( 

 .شود داده اطالع دهندگانمسابقه

 .مرر است ۱8تا  ۱۲ یرهمسمرر و مسابقات دو  ۲5تا  ۱8 ینب یرهمس تکارتفاع در مسابقات سرعت  -۲-3-۹

 زمان صعود -4-9

 :است گیریاندازهقابل  هابا این روشزمان صعود  -۱-4-۹
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شد   یدبا سنج زمان ین. ایهثان ۰۱/۰با دقت  یویالوررون - یویموان سنج زمان یک( لفا را  ییهر خطاقادر با

)در  کنندهشرکت هر دو  یبرا یدبا سنج زمان یک یبرا مشول  یاادا در صورت . یدنماتالش ث ت  هر در

س دصورت   سابقه(  یرهو م شود  یفن یحادثه بودن م سر  سنج زماناز  یدن ا. اعالم   هایسنج زمان) ید

 .کردادامه تالش اسرفاده  یبرا( یهثان ۰۲/۰با دقت  یدسر

 یکموو دو داور  بندردهداور  یکبا  یرمسهر  شودیماسرفاده  یدسر سنجزمان اگر از: یدسر سنجزمان(  

سابقه  . زمانشود  یریگزماندارند  سنج زمان یک هر کدام که صعود موفق   دهندهم صورت   آمیزیت)در 

 .شودیم ث ت هازمان از گیرییانگینمبا  آشوار یبند و پس از کسر خطاها( توسط داور ردهیرمس

شدن   خرا صورت   در یراشوند. ز  اناام یودیگربا  باید وررونیویلا-یویو موان یدسر  سنای زمان هردو( ج

سر  س  سابقه  مادد برگزاریبه  یازین یوی،الوررون -یویموان ی  صورت به که هاییزمان و بود نخواهد م

 الوررونیوی -موانیوی یساانازمان نرایج از ،شااودمی اساارفاده مرحله کل برای اندشااده ث ت دسااری

 .باشدنمی مااز سیسر  دو هایزمان رکیبت یعنی ،دش خواهدن اسرفاده

 یرمس یک کاملصعود  -5-9

 .باشد یدهرس یانپابه  3-۱-۹بخش  ینقوان تحت که شودمی یتلق آمیزموفقیت یصعود: آمیزموفقیتصعود  -۱-5-۹

 :یفردباتفاق  یرز یخطاهااز  یوی کهشود مین یتلق کامل دهندهمسابقه یک هنگامی صعودصعود ناموفق:  -۲-5-۹

ست  ثانیه ۱ از بیش برای( هوا در شدن )معلق دیواره از شدن  جدا یبه معن« سقوه » ؛کند سقوه ( لفا   .ا

 . شودیم یینداور تع ی مصداق سقوه نس ت به تصم یینتع

 کند؛ یداتماس پ ینابزار او با زم یابدن  یهااز قسمت یکپس از آغاز صعود هر  ( 

  ؛یمصنوع کمکاز هرگونه  ( اسرفادهج

 ؛ودش مرتوب یدادرو یکدر  را اسرارت یخطا میندو( د

 .ثانیه فراتر رود 6۰که ع ارت است از  زمان صعود ماازاز زمان صعودش ( ه

 یرهمس تکمسابقات سرعت  -6-9

 شروع یبترتو  کنندگانشرکتتعداد  -۱-6-۹

 برگزار گردد. مرحلهدو در  یدبامسابقات  ،باشد وجود داشره کنندهشرکت ۱6از  یشب اگرالف( 

 خواهد بود. کشیقرعهبر اساس  (مقدماتی) نخست یمرحلهدر  کنندگانشرکتشروع  یبترت ( 
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ی مرحلهشروع در   یبترت. کنندراه پیدا می ی نهاییمرحله به ی برتردهندهمسابقه  ۱6 :ی نهاییمرحلهج( 

 خواهد بود. ی مقدماتیمرحله یبندرده عوس ،نهایی

 یرمس یمشاهده وصعود  یشنما -۲-6-۹

 .یردبگصورت  یرمس یمشاهده سپسشود و  صعود یالمللینبیا سرطراح توسط طراح  یدبا یرمس (۱

 صعود ییوهش -3-6-۹

 یردبگدر حالت آغاز صعود قرار   یدبا کنندهشرکت  هر یرمس برای شروع   بندرده توسط داور  یفراخوانبا  (۱

با یخ تماس داشره   پا  یک ست و دو حداقل یک  ینزم یرواز پاها  یوی حداقل یدباصورت   ینادر  که

 باشد.

 تأییدپس از  .«؟آماده» :پرسد می بندداور رده گیرد،قرار می شروع  یتموقعدر  دهندهزمانی که مسابقه  (۲

( با یهثان ۲-۱) کوتاه موث یکو پس از  «حاضاار» کنداعالم  یدبا بندرده ، داوردهندهمسااابقه توسااط

 سنج زماناز  اسرفاده در صورت   یاو  را بدهدعالمت آغاز  (یهثان ۲/۰تا  ۱/۰ ینب) کوتاهواضح و   یعالمر

 .«رو» :کنداعالم  یدسر

سرور   (3 سابقه  ،شروع  عالمت یاپس از د س  یرو را خودتالش  یدبا دهندهم ض  یچه. کندر آغاز یم  یاعررا

به  دهندهمسابقه  «؟هدآما» سؤال در هنگام  که ینانس ت به دسرور شروع مورد ق ول نخواهد بود مگر    

 د.باش کرده یآمادگوضوح اعالم عدم 

 پس از هر مرحله از مسابقه یبندرده -4-6-۹

سابقه  هر مرحلهپس از  (۱ سابقه از م ساس  یدبا دهندگان، م شان   بر ا سابقه شوند.   یبندردهزمان  دهندهم

 گیرد.میتر قرار ندک یدهندهمسابقه از باتتر تریعسر

 خواهند شد. یبندردهبه تا انرها صعود کنند، را  یرمسموفق شدند  که یورزشوارانتنها آن  (۲

پس از  . اگرفوق نهایی برگزار گردد یدباوجود داشره باشد  یتساومقام اول  کسب یبرا : اگرفوق نهایی (3

و مسابقه   شده یمعرفبرابر  دهندهمسابقه هر دو  ،باشد  داشره وجود  یمساو  یدو رت ه باز ه  نهاییفوق

 .یردپ می یانپا

 باشااد()که به ترتیب می دو تالش دهندگان، مسااابقه(ی مقدماتیمرحله) هامرحله از رقابت یناولدر  (4

 ین. بهررشااروع تالش دوم مانند تالش اول اساات  یبترت. شااودمیمشااخص  کشاایقرعهبا  کهدارند 

 .شودمیمنظور  ی نهاییمرحله یبراتالش  ییاهنر
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و سوم مانند تالش   تالش دوم شروع  یبترتاجازه سه تالش دارد.   دهندهمسابقه هر  نهایی یمرحله در (5

 اول است.

ست به منظور تعیین رت ه (6 شد. افرادی که  ها، تنها بهررین امریاز مرحلهی فینالی ی نهایی لحاظ خواهد 

بندی ایشاان  هی مقدماتی آنان به منظور رت ی مرحلهاند، بهررین رت هی نهایی راه پیدا نوردهبه مرحله

 گردد.اسرفاده می

 سرعت دوگانه یهارقابت -7-9

نفر زمان معر ر  ۱6حله مقدماتی بیش از مردر همچنین اگر  -باشد یرز دو مرحلهشامل  یدباسرعت  یهارقابت -۱-7-۹

 نیز موردنیاز است.نهایی ی نیمهیک مرحلهاحرماتً کرده باشند، کسب 

 ؛یمقدمات یمرحله( لفا

 باشد. یینهاو  نهایییمهنو  یینهاچهارم  یکتواند شامل مراحل یم که یینها یمرحله ( 

دهندگان مسابقهباشد. یسخرو  یژگیو ،مشابه از نظر طول کامالً یرمسدو  یدارا یدبامسابقات سرعت دوگانه  -۲-7-۹

ها اجازه ندارند برای تعویض نمایند، آنترین زمان ممون مسیرشان را در سریعباید بعد از صعود اولین مسیرشان 

منار صورت ممون است . در اینتری را بپیماینددست بیاورند مسیر طوتنیریواوری بهکه زمان بیشرری برای آن

 .گردداقدام انض اطی به 

 یبندردهشروع و  یبترتو  کنندگانشرکتتعداد  -3-7-۹

 .شودمی یبندرده یرمسآمده بر هردو  به دستماموع زمان  به واسطه دهندهمسابقههر  (۱

 یدهندهمسابقه  . هرشود میمشخص   کشی قرعهبا ی مقدماتی مرحلهشروع   یبترت :ی مقدماتیمرحله (۲

 .کردصعود خواهد  یزن( را ۲)یا  B یرمس آمیزموفقیتو پس از صعود  کرده( را صعود ۱)یا  A یرمس

سابقه چنانچه  مقدماتیی مرحله : دربندیرده -ی مقدماتیمرحله (3 صعود   دهندهم س موفق به  اول  یرم

 (یاهنر کسب. )بدون گیردیمقرار  یبندرده یگاهجا ینآخرو در  شدهح ف ؛نشود

دوم  یرمسموفق به صعود ای دهندهمسابقه چنانچه ی مقدماتیمرحلهدر  :بندیرده -ی مقدماتیمرحله (4

به . )گیردیمقرار  اند،ها را صااعود کردهکه مساایر افرادیپس از  یگاهجا ینآخرو در  شاادهح فنشااود 

 گیرد.بندی قرار میاین فرد دارای نریاه است و در رده عنوان نفر آخر(.

 :کنندگانشرکتتعداد  - یینهاو  نهایینیمهمراحل  (5
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موفق به کساااب زمان معر ر در هر دو  ی مقدماتیمرحلهدر  ی کهدهندگانمساااابقهتعداد  کههنگامی( لفا

و  یافتراه خواهند  نهاییی نیمهمرحلهبه  دهندهمسابقه  ۱6 ، آنگاهباشند  یشرر ب یانفر  ۱6 مسیر شدند  

 .نهایی یمرحلهنفر به  8

موفق به کساااب زمان معر ر در هر دو  ی مقدماتی مرحلهدر  ی کهدهندگان مساااابقه تعداد   کههنگامی  ( 

 خواهند رفت. ی نهاییمرحلهبه  دهندهمسابقه 8 ، آنگاهنفر باشد ۱6 از کمرر مسیر شدند

 یرمساااهردو  یروآورده بر  به دسااات  های زمان با توجه به     دهنده هر مساااابقه  :نهایی ی نیمه مرحله  (6

 خواهد شد. یبندرده

 خواهد بود.  ی مقدماتیمرحله مشابه نهاییی نیمهمرحلهشروع در  یبترت :نهاییی نیمهمرحله (7

نشود آنگاه   یرهامس از  یوی کاملموفق به صعود  ای دهندهمسابقه اگر  :یبندرده - نهاییی نیمهمرحله (8

. او با توجه گیردیمقرار  نداشده  یرهامس  کاملصعود  موفق به  که یانکس پس از  یگاهجا ینآخردر  یو

 یبندردهاساات  شااده یرمسااموفق به صااعود هر دو  که یانکسااپس از  ی مقدماتیمرحله یبندردهبه 

 .شودمی

له  (۹ هایی مرح عه       ینا :ی ن مل مامو له شاااا ح فی   مرح حل  مان  ماموع که اسااات  مرا  که  ییها ز

 یکل ییاهنر. از اهمیت برخوردار اسااات اندآوردهبه دسااات  یرمساااهردو  یروبر  دهندگانمساااابقه

 .به دست خواهد آمد( با توجه به زمان صعودشان 8تا  5 یهاموان) یینها چهارم یکبازندگان در 

و  نهاییی نیمهمرحله یینها یبندرده بر اسااااس یدبا ی نهاییمرحلهاول  یمرحله درشاااروع  یبترت  (۱۰

 :باشد یرزمطابق با جدول 

 )یک چهارم نهایی ح فی( دهندهمسابقه 8: طرح

 8با  ۱  :دور اول

 5با  4  :دور دوم

 7با  ۲  :دور سوم

 6با  3  :چهارم دور

 

ی ایشان به دست شدهشود و با زمان کسبها تشویل مینهایی ح فی( از برندهدو جفت زیر )نیمه

 آید:می

 4با  ۱ دور اول: 

  3با  ۲ دور دوم:

 

 آید.نهایی به دست میهای نیمهدور نهایی ح فی از برنده
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 دهند.ام مسابقه می4ام و 3برای کسب مقام  نهاییی نیمهمرحله هایبازنده دور اول: 

 دهند.ام مسابقه می۲برای کسب مقام اول و  نهاییی نیمهمرحله هایبرنده دور دوم:

 ی نهاییمرحله نمای

 
 :ی نهاییمرحلهدر  یرمس یک کردندر تمام  یتموفق عدم (۱۱

 یرهامساااز  هر کدام کاملصااعود موفق به  یادهندهاگر مسااابقه: نهایینیمهنهایی و  مراحل (أ

شود  سابقه و  شده ح ف ،ن شد مرحله  آن یبرنده یگرد یدهندهم اما اگر هردو  .اعالم خواهد 

شوند آن مرحله   یرهردو مس موفق به کامل کردن  دهندهمسابقه  صله  بایدن برگزار  دوباره بالفا

 شود.

تورار  یدباتا مشااخص شاادن برنده  ، این مرحلهمسااابقه چهارمسااوم و  یهارت ه یینتع یبرا ( 

 .شود

 ینانشاادند بالفاصااله  یرمساا کردن کاملموفق به  دهندهمسااابقههر دو  : اگری نهاییمرحله (ج

 شود. تورار یدبانفر برتر  کردنمشخص  یبرامرحله 
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دهنده ساااقوه کنند، ایشاااان بر ط ق نرایج     : اگر هردو مساااابقه یک چهارم نهایی   مرحله   (د

به عنوان   ،ی )از نظر زمان( هر جفت  شاااوند و بهررین بازنده   بندی می رت ه نهاییشاااان  نیمه 

 گیرد.نهایی قرار میی چهارم نیمهرت ه

 :برابر یهانفرات با رت ه (۱۲

 کسب در  دهندگانمسابقه  یتساو به علت  ی مقدماتیمرحله یانپااگر در  :ی مقدماتیمرحله (أ

 یشرر بثابت  ییهسهم از  دهندگانمسابقه تعداد  ،ی نهاییمرحلهبه  یابیراه یآخر برا یهسهم 

 های یگاه جا و در  کردنخواهند   یدا پراه  ی نهایی مرحله به   کدام یچه این صاااورتدر  ؛شاااد

 خواهند شد. یبندرده یمساو

برابر  کننده شااارکت دو  یینها و  نهایی نیمه  مراحل در  ی نهایی مرحله  در : اگری نهایی مرحله  ( 

 برابر برگزار شود. دهندهمسابقهدو  ینب یاضافمرحله  )چند(یک بایدبرنده  یینتع یبراشدند 

سابقه اگر دو  :ی نهاییمرحله (ج  ی، برندهشدند  برابر یودیگربا  یگرید یمرحله در هر دهندهم

له   آن به      ید با مرح جه  را با تو ها در  ها آن یجن له  یِق ل یدور هایی مرح به      یا  ی ن جه  با تو

 .شود یینتع (ی نهاییمرحلهاز مرحله  یناول یبرا) نهاییی نیمهمرحلهنرایاشان در 

سابقه هر  هایزمانو  یبندرده) یهاولاطالعات  (۱3 سرق  باید (هارقابت ازمرحله  در هر دهندهم پس از  یماًم

 برسد: یانمربو  یانتماشاچبه اطالع  یجنرا یینتع

 ؛یا ()تابلو یا پرده یویالورری نمایش هاصفحهبر  (أ

 .تابلو یا یرساناطالع یپوسررها، موجود ن ود )الف( راگ ( 

 گزارش شود. مراحل یتمامدر  دهندهمسابقهآمده توسط  به دست هایزمانبا  یدبا یکل یجران (۱4

 یرمس یصعود و مشاهده یشنما -4-7-۹

س  (۱ سط   یدبا A یرم صعود   یالمللبین سرطراح  یاطراح تو شینه ببا مدت زمان   یشنما یقهدقشش   یی

 داده شود.

 .شودمیداده  یشنما به همان روش B یرمس ۱-۹-7-4از بالفاصله بعد  (۲

 صعود ییوهش -5-7-۹

، یر فراخواندمساااتالشاااش بر روی شاااروع  را به منظور  دهنده مساااابقه  بند ردهداور پس از این که  (۱

و حداقل یک    ینزم یروبر پا   یک شاااامل قرار گرفرن حداقل     که  باش آماده حالت   به   دهنده مساااابقه 

 .یردبگ قرار ،استدست و یک پا یر روی یخ 
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 ( آغاز کند.۱) Aبهرری کسب کرده است، باید صعودش را بر مسیر  یای که رت هدهندهمسابقه (۲

پس از  .«؟آماده» :پرسدمی بندداور رده گیرند،قرار می شروع یتموقعدر  دهندهمسابقههردو زمانی که  (3

سط  سابقه هردو  تأیید تو ضر »کند اعالم  یدبا بنددهنده، داور ردهم  ۲-۱) کوتاه موث یکو پس از  «حا

ضح و   یعالمر( با یهثان صورت   یاو  را بدهدعالمت آغاز  (یهثان ۲/۰تا  ۱/۰ ینب) کوتاهوا سرفاده در  از  ا

 .«رو» :کنداعالم  یدسر سنجزمان

 فاصله باشد. یکبه  دهندهمسابقهاز هردو  یدباعالمت آغازگر  یتموقع (4

 یاعرراض یچه. کندآغاز  یرمس یرو را خودتالش  یدبا دهندهمسابقههر  ،شروع عالمت یاپس از دسرور  (5

شروع مورد ق ول نخواهد بود مگر      سرور  س ت به د سابقه  «؟آماده» سؤال در هنگام  ینوهان به  دهندهم

 باشد. کرده یآمادگوضوح اعالم عدم 

 چی و به صورت دینامیک حمایت شود.حمایت ۲ی دهنده باید به وسیلههر مسابقه (6

 ی ثابت اناام شود.چی اناام شود و ن اید بر روی نقطهحمایت باید بر روی فرد حمایت (7
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 سختی  - Boulderingقوانین مسابقات  -۱0

 مقدمه -1-10

است  حاک  نوردییخ المللیبینبر مسابقات  که UIAA یکمیرهعمومی  ینقوانبا  یوسرگیپدر  یدبا ینقوان ینا -۱-۱-۱۰

 مطالعه شود.

صعود  از طنا بدون اسرفاده  یاشود و  صعود Top-ropeبه صورت  یا یدبا Boulderingمسابقات ی همه -۲-۱-۱۰

 شوند.می

لدر صعود شده باشد و بر مسابقات ب حاک  ینقوان ط ق که شودمی یتلق آمیزموفقیت یزمانصعود  یک -3-۱-۱۰

 ند.باش قرار داشره یانیپانقطه  در ت ر یخهردو  و دهندهمسابقه

، در این صورت نرایج مراحل نماید فی از مسابقه را ح تواند مرحلهدر شرایط ویژه رییس هیئت داوری می -4-۱-۱۰

 در مسابقه خواهد بود.دهنده بندی مسابقهی ردهکنندهق ل تعیین

 شروع یبترتو  دگاندهنمسابقهتعداد  -2-10

از  یادر مرحله، (یجهانجام  یهامثال رقابت یبراباشد ) شدهتعیین یگریدشروع  یبترت که یمواردجز در  -۱-۲-۱۰

حداقل ) شودمیبرگزار  بلدرهاگروه از  یک یروبر  که( ی فوق نهاییمرحلهو  نهایی یمرحلهبه جز ) هارقابت

 .گیردکشی اناام میقرعهشروع بر اساس  یبترت( دو

 برگزار یرهامساز  دو گروهاز  یشررب یادو  یروبر  ( مسابقاتفوق نهایی و نهایی یمرحله)به جز  که یمراحلدر  -۲-۲-۱۰

 :اساس است یناشروع بر  یبترتتا در هر مرحله(، ۲)حداقل  شودمی

 یدبا دهندگانمسابقه یردبگصورت  یمشابه از نظر سخر یرمسدو  یرومرحله از مسابقات بر  یناول ( اگرلفا

 شوند. ی تقس یرهامس ینا ینب یکشقرعه یلهبه وس

به  دهندگانمسابقه  شود یمبرگزار  یشرر ب یا یسخر  از نظرمشابه   یردو مس  یکه بر رو یمراحل بعد ( در 

 4 و 3، ۲، ۱ یهارت همثال  یبرا. خواهند شااد ی تقساامرحله ق ل  یاهنربه  با توجه یتناوبصااورت 

 یرو 4و  ۲نفرات  و A یرمس  یرو 3و  ۱نفرات  که Bو  A یرهایمس  ینب یبترت ینبه ا ،ق ل یمرحله

 مشخص خواهد شد. یکشقرعهشروع با  یبترت بندیی تقس ینااز  . بعدگیرندمی قرار باشند B یرمس
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پس از بازگشت  . اگراست نهایییمهن یمرحله بندیرده معووسشروع بر اساس    یبترت: یینها یمرحله( ج

ساس      یهارت ه باز ه به ق ل  شد بر ا شره با ش قرعهبرابر وجود دا شروع   یببرتر ترت یهارت ه ینب یک

 .شودیممشخص 

 است. یینها یمرحلهمرحله مطابق با  یناشروع در  یبترت :ییفوق نها یمرحله( د

 یرمسمشاهده  -3-10

 که یرهاییمس (On-sight) یداریدبه صورت اجازه دارند  (گروهی) دهندگانمسابقه یعموم ینقوانبا توجه به  -۱-3-۱۰

 .کنندمیرا مشاهده  کنندمیتالش  هاآن یروبر 

 را ق ل از صعود ندهد. یرمستواند اجازه مشاهده می یداور یئته یسرئ ی فوق نهاییمرحلهدر مرحله  -۲-3-۱۰

 روش صعود  -4-10

جهت  یزمان. )اخرصاص داده شود دهندهمسابقههر  یبرا شدهتعیین یشپزمان از  یک باید یرمسهر  یبرا -۱-4-۱۰

 (یزولهاآمدن از  یرونب

 .شودمی یینتع یداور یئته : توسطزمان صعود -۲-4-۱۰

و شره گ انقطه شروع  دررا  هات ر یخ دهندهمسابقهشروع زمان  بعد ازو  شودیمبلند اعالم  ییصدازمان با  -3-4-۱۰

 .کندمیمسابقه را آغاز 

 یازدهیامت -5-10

 دهندهمسابقهبر توقف  یم ن بندردهاعالم داور  یادر صورت سقوه شخص و  زیر، 8-۱۰بند  ینقوانبا توجه به  -۱-5-۱۰

به  یرمس که یصورتدر  یا کند یداپ یدسررسخود به آن  یخقادر بوده با ت ر  یو کهای نقطه ینباتتر

و در  یرمس یرساست در خط  یدهرسبه آن  ت ر یخبا  کهای نقطه یندورتردر سقف باشد  یاو   Traverseشول

 یه یا گیرهسناش منطق مالک. شودمیدر نظر گرفره  یو یازامراست  کرده ینمع المللبین سرطراح که یریمس

 هااز ت ر یخ یوی یاباشد و  شدهمشخص یه یا گیرهمنطقوارد  ت ر یخهر دو  که یصورت . دراست شدهمشخص

 است. تأییدق لی ن اشد، آن قسمت مورد  یه یا گیرهمنطقو دیگری در  ه یا گیرهمنطقدر 
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 پس از هر مرحله  یبندرده -6-10

 است. یازامر هزار ارزش مطلق یداراامریاز انرهای مسیر  یاندازههر منطقه به همان  -۱-6-۱۰

 .اندیدهرسبه آن منطقه  که یورزشوارانمطلق آن تقسی  بر تعداد  ارزش باارزش موثر هر منطقه برابر است  -۲-6-۱۰

 ماموع ارزش موثر هر منطقه است. یرمسدر هر  صعودکنندههر  یبرا یاهنر -3-6-۱۰

 یهایتالش) یازامر ینباتتربه  یدنرس یبرا هاتالشامریاز یوسان بودند تعداد  یدارا یشررب یا ورزشواردو  اگر -4-6-۱۰

با  دهندهمسابقهاست.  کننده یینتع یو یبندرده یبراشوند.( مینارتفاع منظور  ترینبیشبه  یدنرس بعد از

 .شودمی یبندردهبهرر  یگاهجادر  کمررتعداد تالش 

 هر مرحله یبرا یهسهم -7-10

اناام شود و  یبندرده یدباابردا  که یمعن ینبد. مطالعه شود 6-۱۰قسمت با  یوسرگیپدر  یدبا 7-۱۰ قسمت -۱-7-۱۰

 بخش اعمال شود. یناسپس 

 کمرر ی بعدمرحله یبرا یهسهماز  اندشده یرمس کردن Topموفق به  که کنندگانیشرکتتعداد  هنگامی که -۲-7-۱۰

 .شودمیاسرفاده  کنندگانشرکت یگرداز  یبندرده ینبهرر یبترتبه  یهسهمتعداد  کردنپر  ی، برااست

 نفر خواهد بود. 8و  ۱8 یبترتبه  یینهاو  نهاییی نیمهمرحلهبه  یافرهراه کنندگانشرکت ی ثابتسهمیه -3-7-۱۰

 و نهایی نهاییی نیمهمرحلهبه  یافرهراه دهندگانمسابقهتعداد  : اگرشناور یهسهم-یینهاو  نهاییی نیمهمرحله -4-7-۱۰

تعداد  ترینیکنزدصورت  یناد در وش یشررببعد از برگشت به ق ل  ،یهسهماز تعداد  یمساو یهارت ه به علت

 یداپراه  ی بعدمرحلهبه  (ی ثابتسهمیه یو پایینیی بات یهامحاس ه رت هبا ) ی ثابتسهمیهبه  کنندگانشرکت

 نفر شود. 6و  ۱6از  کمرر یدن ا یبترتبه  یینهاو  نهایینیمهمراحل  که یطشرا یناتحت  کنندمی

پس از بازگشت به  یمساو یاهنربه علت  ی نهاییمرحلهواجد شرایط برای  کنندگانشرکتتعداد  هنگامی که -5-7-۱۰

تعداد  این صورتشد در  یشررب ی ثابتسهمیهاز بات و پایین از  یازاتامرپس از ماموع  ینهمچن و ق ل

 .یابندمیراه  ی بعدمرحله به یشررب یهسهممطابق با  کنندگانشرکت

ر کننده و بعد از مشورت با برگزا یدبا گیریتصمی  ینا. شودمیاعمال  ترکوچک یهسهمخاص  یطشرا تحت -6-7-۱۰

 .رسانی گردداطالع و ق ل از مسابقه یفندر جلسه  توسط رییس هیئت داوری
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 یرمس یروتالش بر  یک یانپا -8-10

 یانپابه  یخبا هر دو ت ر  دهندهمسابقه که شودمی یتلق آمیزموفقیت یتالش: روی مسیر بر آمیزموفقیتتالش  -۱-8-۱۰

 .باشد یدهرس یرمس

 مسیر: تالش ناموفق خواهد بود اگر: یبر رو ناموفقتالش  -۲-8-۱۰

 ( سقوهلفا

 نرسد یانپاتالش به  ،یرمس مااز صعود ( در زمان 

 یرمس یشدهیینتعحد  فراتر از یوارهد هر سطحاز  ( اسرفادهج

 یوارهد یباتصفحات و  یهال ه ،یکنار یهااز ل ه ( اسرفادهد

 (یرهگ یچپ یریمحل قرارگ یحفره مثال یبرا) یمصنوع کمکه( اسرفاده از 
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  یجام جهانقوانین سري مسابقات  -۱۱

 مقدمه -1-11

 شود. برگزار ههر سال یدبا یجهانجام  المللیبینماموعه مسابقات  UIAA نامهاساسط ق  -۱-۱-۱۱

 برساند. یبتصوسال به  یکرا در  یجهانجام  یمسابقه (۱۰) ده حداکثرتواند تا میسازمان  ینا -۲-۱-۱۱

زنان و مردان است.  یشامل هر دو دسره ،رساندمی یبتصوبه  UIAA کهرا  یجهاناز مسابقات جام  یک هر -3-۱-۱۱

 .یسرندنمسابقات  ینادر  شرکتسال سن دارند مااز به  ۱6 یرز که یافراد

 بولدر و سرعت باشد. یاو  یسخر یهایشگراتواند شامل می یجهانهر مسابقه جام  -4-۱-۱۱

زمان  حداکثر. روز شروع جمعه است(شوند )هفره برگزار  یانپا معمول در به طورباید  یجهانمسابقات جام  -5-۱-۱۱

 . استروز  (3) مسابقه سه یک یبرگزار

 .شودمیجام جهانی به برندگان زن و مرد نشان پیروزی اهدا  هر مسابقهدر پایان  -6-۱-۱۱

 ینقوان ط ق ( کهیدهندگانمسابقه)ای دهندهمسابقهبه  یانهسالمسابقه از ماموع مسابقات  ینآخر یانپادر  -7-۱-۱۱

 .شودجایزه داده می اندنموده کسبرا  یازامر ینباتتر

 یجهانجام  ییزهجا( )زنان و مردان دسرههر دو  یبرنده ، بهیجهاناز ماموعه مسابقات جام  هر یک یانپا در -8-۱-۱۱

 .شودمیاعطا  یزیجوا نیز اندکرده کسباول تا سوم را  یهارت ه که یدهندگانمسابقهبه  براینعالوه. شودمیاهدا 

 .شودمیاعطا  یزیجوا یسخرسرعت/ یشدهترکیببه برندگان مسابقات  بر آنعالوه  -۹-۱-۱۱

Boul یسختو  Lead یسخت یهارقابت -2-11 deri ng 

 :است یرزشامل موارد  Bouldering یسخرو  Lead یسخری هارقابت ینااز  یکهر  -۱-۲-۱۱

همسااان  یرغ یاهمسااان  یرمسااسااه  یادو  ،(یرهااز مساا ی)گروه تک یک یرو که یمقدمات یمرحله( الف

س  ی)گروه س  که یصورت  . درگیردیاناام م (یرهااز م سان   یرهام سرند نهم  یفن یاز نظر درجه یدبا ی

 باشند. داشره مشابه یژگیو و یوسان
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از  یگروه یا و  یسااارم یک  یروبر  که  - ییفوق نها  یمرحله در صاااورت لزوم( و ) یینها و  نهایی یمه ن ( 

 .شودیمبرگزار  یرهامس

 .شودیمبرگزار  یینهاو  نهایییمهننفر باشند تنها مراحل  ۱8از  کمرر کنندگانشرکت که یصورتج( در 

 سرعتمسابقات  -3-11

موارد زیر  شامل کهنوع مسابقات برگزار شود  ینابر  حاک  ینقوان هببا توجه  بایدسرعت  یهااز رقابت یک هر -۱-3-۱۱

 است:

 یح ف ی( مرحلهفلا

 یینها یمرحله ( 

 یجهاندر مسابقات جام  کنندههر شرکتبه دست آمده توسط  یازامت -4-11

دسره  در هردو ،اندشده بندیرت ه نهایینیمه یمرحله در که ندگانیدهمسابقهبه  هااز رقابت یکهر  یانپادر  -۱-4-۱۱

 .گیردیمتعلق  یازاتامر ینازنان و مردان 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 5 وششمبیست 10 ویکمبیست 20 شانزدهم 31 یازدهم 47 ششم 100 اوّل

 4 وهفتمبیست ۹ ودومبیست 18 هفدهم 28 دوازدهم 43 هفتم 80 دوم

 3 وهشتمبیست 8 وسومبیست 16 هجدهم 26 سیزدهم 40 هشتم 65 سوم

 2 ونهمبیست 7 وچهارمبیست 14 نوزدهم 24 چهاردهم 37 نهم 55 چهارم

 1 امسی 6 وپنجمبیست 12 بیستم 22 پانزدهم 34 دهم 51 پنجم

 در جام جهانی آمده به دست یازاتامت یمحاسبه -5-11

 یانپا . درجمع شوند یودیگرا ب ۲-5-۱۱د با توجه به بن یدبا ،یجهانپس از هر مسابقه جام  شدهداده یازاتامر -۱-5-۱۱

 یازشانامر ینزول یبترتبه  دهندگانو مسابقه شدهمحاس ه مادداً یدبا یازاتامر ماموع یجهانجام  یهر مسابقه

م جا یسابقهپس از هر م یدبا و سرعت Boulder ی،سخر (WCR)جام جهانی  یبندرده. شوندمی یبندرده

 منرشر شود. یجهان

محاس ه  یرزبه صورت  کند کسبتواند می یجهانجام  یبندرده یبرا دهندهمسابقه یک که یازیامر حداکثر -۲-5-۱۱

 .شودمی

 .شودیمبهرر محاس ه  ییاهنر 7 ،مسابقه برگزار شود ۱۰ یا ۹ که یصورت در( لفا
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 .شودیمبهرر محاس ه  ییاهنر 6 ،مسابقه برگزار شود 8 که یصورت ( در 

 .شودیمبهرر محاس ه  ییاهنر 5 ،مسابقه برگزار شود 7 یا 6 که یصورتج( در 

 .شودیممحاس ه  یجنرا یهمه، برگزار شود کمرر یامسابقه  5 که یصورتد( در 

 نخست یدر رده یمساودر صورت  شدهداده یازامت -6-11

دو  ،یجهانجام  ی قهرمانیمسابقه ینآخراگر پس از ی اول: دهنده برای کسب رت هتساوی بین دو مسابقه -۱-6-۱۱

 ینا یانفراد ی، رت هیتساو ینامنظور برطرف نمودن  ، بهشدند یمساوه   مقام اول با کسبدر  دهندهمسابقه

)یعنی تعداد  شودمیاناام  یسهمقا انداخرهپردبه رقابت  یودیگربا  یماًمسرق که ییهادر مسابقه دهندگانمسابقه

 یساوت کار یناپس از  . اگرانددهنده با ه  مسابقه داده شده در مسابقاتی که این دو مسابقهّای بهرر کسبرت ه

  .شودمیاعالم  مشررک اولمقام  یکو  شدهاعالمبرابر  کنندهشرکتصورت هردو  یناهمچنان وجود داشت در 

 هاهای ملی یا فدراسیونی نهادبه وسیله دهندگانمسابقه نامثبت -7-11

 نامث تدر فرم  ی مرت طهای یک مسابقهدر هر یک از گرایش خود دهندگانمسابقه نامث تمااز به  هر کشور -۱-7-۱۱

 :استسهمیه زیر  ط ق UIAA یکمیره یرسم

 نفر مردان 8نفر زنان و  8 :زبانیمبه جز  - یمل  یت هیسهم( لفا

 نفر مردان 8زنان و  نفر 8 :زبانیم – یمل  یت هیسهم(  

 سال گ شره یجهانجام  اتمسابق ی یترک یبندرده یبرنده :یاضاف هیسهم( ج

های ها و تی نهادهای ملی، فدراسیون یرشپ  یهابرگه یتمامی جام جهانی: شرکت در یک مسابقهدرخواست  -۲-7-۱۱

مسابقات  میزبان طور ینهمو  UIAAشروع مسابقات به  از ق ل روز ۲۰از  یرترد یدن ا ،در مسابقات خصوصی

 شود. ی تسل

نام های ملیشان تااوز نونند، ث تدهندگان باید توسط فدراسیون ملیرشان به نحوی که از محدودیتمسابقه -3-7-۱۱

ی قهرمانی ملی یا مسابقات جام ملی ی ملیشان فراتر رود، باید مسابقهی ورزشواران از سهمیهشوند. اگر سهمیه

هانی انرخا  شوند. اگر جام ملی یا قهرمانی ها باید به منظور شرکت در مسابقات جام جبرگزار شود و بهررین

های هر فدراسیون تقسی  دهندهمسابقهاز های ملی به صورت مساوی ی ملی بین فدراسیونسهمیهبرگزار نشود، 

 شود.می
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در شرایطی که فدراسیون ملی وجود ندارد، ورزشواران ماازند که به طور مسرقی  درخواست خود را با دفرر  -4-7-۱۱

UIAA ی ملیشان تااوز کنند.ان بگ ارند؛ اما ن اید از سهمیهدر می 

و فدراسیون میزبان تا  UIAAی ی تی  خود را با اطالع کمیرهتواند سهمیهنهاد، فدراسیون یا تی  خصوصی می -5-7-۱۱

 UIAAی در شرایط خاص، ناظر کمیره ساعت مانده به شروع مسابقات جام جهانی، تغییر دهد. 48ق ل از 

مسابقات جام جهانی، اجازه دارد م رنی بر حسن قضاوت خود، اسرثناء برای این مورد قائل  شده برایمنصو 

 نهایی است. UIAAی شود. این تصمی  ناظر کمیره

 در هر مرحله از مسابقه کنندگانشرکت یهسهم -8-11

 :Boulder سخری یاو  Lead مسابقات سخری -۱-8-۱۱

 بود. خواهدنفر  8و  ۱8 یبترتبه  یینهاو  نهایییمهنمراحل  یبرا ثابت ییهسهم (الف

 نهایییمهن یمرحلهبه  یافرهراه دهندگانمسابقهتعداد  : اگریینهاو  نهایییمهن یمرحله -شناور  یهسهم(  

 ینادر  ؛شاود  از حد یشبگشات به ق ل  از، بعد از بیهساهم از تعداد  یمسااو  یهارت ه به علت ییو نها

 یینیو پا ییبات یهابا محاساا ه رت ه) ثابت ییهسااهمبه  کنندگانشاارکتتعداد  ترینیکنزدصااورت 

به  یینهاو  نهایییمهنمراحل  که یطشاارا یناتحت  کنندیم یداپراه  بعد یمرحلهبه  (ثابت ییهسااهم

 نفر شود. 6نفر و  ۱6از  کمرر یدن ا یبترت

 مسابقات سرعت: -۲-8-۱۱

شامل   نیا :یینها یمرحله( الف سابقه  یبرا یمقدمات یمرحلهنفر برتر  ۱6مرحله  س  تک یم نفر  8و  رهیم

 .است رهیمسدو  یبرا برتر
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 جهان یقهرمانقوانین مسابقات  -۱2

 مقدمه -1-12

 مرناو  با قهرمانی  ،صورت یک درمیانبه، توان می سخری و سرعت مسابقات ،UIAA یکمیره نامهاساسط ق  -۱-۱-۱۲

Combined شوند. دهیسازمان جهان 

هر دو دسره زنان و مردان است.  ، شاملرساندمی یبتصوبه  UIAA کهجهان را  یقهرماناز مسابقات  یکهر  -۲-۱-۱۲

 .یسرندنمسابقات  ینادر  شرکتسال سن دارند مااز به  ۱6 یرز که یافراد

 باشد. یشگراتواند شامل هر سه میجهان  یقهرمانمسابقه  هر -3-۱-۱۲

 یبرگزار زمان مدت باشدیمشامل روز جمعه ه   کههفره برگزار شوند  یانپادر  یدباجهان  یقهرمانمسابقات  -4-۱-۱۲

 .استمسابقه سه روز  یک

طال و نقره و برنز اعطا  یهاو سرعت مدال یسخر یهایشگرار زنان و مردان د دسرهگان در هر دو برند به -5-۱-۱۲

 .شودمیجهان اعطا  یقهرمانی سرعت و سخری به سه نفر برتر مردان و زنان نشان هادر گرایش ینهمچن. شودمی

 هاهیسهم -2-12

که  ی)در موارد دینام نماث ت UIAA یرهیکم یرا در فرم رسم ریدهندگان زمااز است که مسابقه یهرکشور -۱-۲-۱۲

 قابل اجرا است(: 

 مرد 8زن،  8: زبانیم ریغ کشور -یمل  یت یهیسهمالف( 

 مرد 8زن،  8: زبانیکشور م -یمل  یت یهیسهم(  

 هر رشره سال ق لجهان  قهرمان یبه عالوه (ج
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 جهان Combinedمسابقات قهرمانی قوانین  -۱۳

 مقدمه -1-13

صورت یک درمیان، مرناو  با توان ، بهمی سخری و سرعت مسابقات ،UIAA یکمیره نامهاساسط ق  -۱-۱-۱3

 شوند. دهیسازمانجهان  سخری و سرعت قهرمانی 

هر دو دسره زنان و  رساند، شاملمی یبتصوبه  UIAA کهجهان را  Combined یقهرماناز مسابقات  یکهر  -۲-۱-۱3

 .یسرندنمسابقات  ینادر  شرکتسال سن دارند مااز به  ۱6 یرز که یافرادمردان است. 

 Bouldering -ی سخری، یک مسابقهLead -ی سخریشامل یک مسابقهجهان  Combinedی قهرمانی مسابقه -3-۱-۱3

 Combinedهای جداگانه برای قهرمانی Combinedبندی همراه یک ردهبهمسیره ی سرعت تکو یک مسابقه

 باشد.جهان می

مدت . حداکثر باشدیمشامل روز جمعه ه   کههفره برگزار شوند  یانپادر  یدبا Combinedمسابقات قهرمانی  -4-۱-۱3

 .استمسابقه سه روز  یک یبرگزار زمان

طال و نقره و برنز اعطا  یهاو سرعت مدال یسخر یهایشگرار زنان و مردان د دسرهگان در هر دو برند به -5-۱-۱3

جهان  Combined یقهرمانی سرعت و سخری به سه نفر برتر مردان و زنان نشان هادر گرایش ینشود. همچنمی

 .شودمیاعطا 

 شامل موارد زیر است: ،جهان Combinedقهرمانی  Bouldering -سخری و Lead -سخری اتمسابق -6-۱-۱3

 Boulder-یسااخر یبرا ۲-۱۰و  Lead-یسااخر یبرا 2-8 یکه بر اساااس بندها یمقدمات یمرحله( الف

 .شودیم یدهسازمان

 یبرا ۲-۱۰و  Lead-یسخر  یبرا 2-8 یبندها مطابق که :نهاییفوق( لزوم صورت  در) و نهایی مراحل(  

 پیدا راه نهایی یمرحله به که ورزشااوارانی ثابت یسااهمیه .شااودمی دهیسااازمان Boulder-یسااخر

 .بود خواهد نفر۱8 کنند،می

 گردد.می برگزار نهایی مراحل تنها بود، کمرر یا و نفر ۱8 دهندگانمسابقه تعداد کههنگامی( ج

 جهان، شامل موارد زیر است: Combinedقهرمانی ی سرعت مسابقه -7-۱-۱3

 .گرددمی برگزار تالش دو با و مسیر یک روی بر مقدماتی یمرحلهالف( 
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 به که ورزشااوارانی ثابت یسااهمیه .گرددمی برگزار تالش سااه با و مساایر یک روی بر نهایی یمرحله(  

 .بود خواهد نفر ۱6 کنند،می پیدا راه نهایی یمرحله

 .گرددمی برگزار نهایی یمرحله تنها ،باشد کمرر یا و نفر ۱6 دهندگانمسابقه تعداد که مواردی در( ج

 بندی:امریازدهی/ رده -8-۱-۱3

 باتترین ،ترین امریازآید. پاییندست میگرایش بهوی در هر دو  یگاه(ا)ج بندیامریاز ورزشوار از ضر  رده

 دارد. رت ه را م( -)بهررین

بندی قرار خواهد بدون ردهای بدست نیاورد، در لیست نرایج رت هورزشوار ها در یوی از گرایشدر رویدادی که  -۹-۱-۱3

 گرفت.

 بندی تیمی:رده -۱۰-۱-۱3

برتر ی دو رت ه (Ranking Point) ماموع امریازاتبا جهان،  Combinedدر انرهای مسابقات قهرمانی 

 یازشانامر ماموع ینزول یبترتبه  ۱-4-۱۱مطابق بند شود، محاس ه میتی  ملی آن بندی رده ،تی  هرانفرادی 

 .شوندمی یبندرده

 هاسهمیه -2-13

که  ی)در موارد دینام نماث ت UIAA یرهیکم یرا در فرم رسم ریدهندگان زمااز است که مسابقه یهرکشور -۱-۲-۱3

 قابل اجرا است(: 

 مرد 3زن،  3: یزبانم یرغ کشور -یمل ی ت ییه( سهمالف

 مرد 3زن،  3: یزبانکشور م -یمل ی ت ییه( سهم 
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 جوانان جهان یقهرمانمسابقات قوانین  -۱4

 مقدمه -1-14

 .شوند دهیسازمانهر سال  یدبامسابقات  ینا ،UIAA نامهاساس ط ق -۱-۱-۱4

هر دو دسره زنان و مردان  ، شاملرساندمی یبتصوبه  UIAA کهجوانان جهان را  یقهرماناز مسابقات  یکهر  -۲-۱-۱4

 است.

 و سرعت باشد. یسخر یهایشگراتواند شامل میجوانان جهان  یقهرمانهر مسابقه  -3-۱-۱4

مسابقه سه  یک یبرگزار زمان . حداکثرشوندمیهفره برگزار  یانپادر  اصوتًجوانان جهان  یقهرمانمسابقات  -4-۱-۱4

 .به حداقل برسد کنندگانشرکت یلیتحص مشوالتدقت شود بروز  یدبامسابقات  ینا یبرگزار . دراستروز 

طال و نقره و برنز اعطا  یهاو سرعت مدال یسخر یهایشگرار زنان و مردان د دسرهگان در هر دو به برند -5-۱-۱4

جوانان جهان اعطا  یقهرمانی سرعت و سخری به سه نفر برتر مردان و زنان نشان هادر گرایش ینهمچن. شودمی

 .شودمی

برگزار  Top-ropeصورت به Leadی سابقههای سنی مگروه برخی از با توجه به تصمی  رییس هیئت داوری، در -6-۱-۱4

 خواهد شد.

، ننده در اولین تالششبرگزار شد، با احررام به ارتفاع صعود ک Top-ropeصورت به Leadکه مسابقه هنگامی -7-۱-۱4

 ی صعود دوم را خواهند داشت.اجازه

 یسن یهاگروه -2-14

 های سنی زیر باشد:سخری و سرعت برای گروه یرشرهمسابقات قهرمانی جوانان جهان باید شامل هر دو  -۱-۲-۱4

 اساس سال تولدشانهای سنی قهرمانی جوانان جهان بر گروه

 سال برگزاری سال 16زیر  سال 1۹ زیر سال 21زیر 

1۹۹8 1۹۹۹ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 201۹ 

1۹۹۹ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2020 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2021 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200۹ 2022 
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 سال برگزاری سال 16زیر  سال 1۹ زیر سال 21زیر 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200۹ 2010 2023 

 

 سیرئ یبا هماهنگ تواندیبرگزارکننده م و سااتین یاج ارسااال  ۱6 ریزگروه  یمسااابقه برا یبرگزار( الف

 یهاکنندهشرکت ط،یشرا نیاز شروع مسابقه، آن را لغو کند. در ا ق لهفره  کی حداقل تا یداور ئتیه

 .کنند شرکتسال  ۱۹ ریزدر گروه  توانندیم سال ۱6 ریزگروه 

 هاهیسهم  -3-14

نام نماید )در مواردی که ث ت UIAAی دهندگان زیر را در فرم رسمی کمیرهمااز است که مسابقههرکشوری  -۱-3-۱4

 قابل اجرا است(: 

 یدر هر گروه سن مرد 6 زن، 6: میزبان غیر کشور -ملی تی  یسهمیه( الف

 یدر هر گروه سن مرد ۱۲ زن، ۱۲: میزبان کشور -ملی تی  یسهمیه(  



 70  201۹قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 

 

 قاره یقهرمان سابقاتقوانین م -۱5

 مقدمه -1-15

 جهان برگزار شوند. یقهرمانبا مسابقات  یانمسال در  یکهر  یدبامسابقات  ینا ،UIAA نامهاساس ط ق -۱-۱-۱5

 یاآس یقهرمان مسابقات( لفا

 اروپا یقهرمان ( مسابقات 

 یشمال یوایآمر یقهرمانج( مسابقات 

 یانوسیهاق یقهرماند( مسابقات 

 یجنوب یوایآمر یقهرمانه( مسابقات 

مسابقات  ینا یبرگزار یبراای قاره یها، انامنکمیره ینا تأییدشده ینقوان بر اساسو  UIAA نامهاساس ط ق -۲-۱-۱5

  .شودمیبرگزار  نوردییخ المللیبینحاک  بر مسابقات  ینبا قوانشوند مطابق  مرعهد تام دارند که یتمسئول

 .کنند شرکت هارقابت نیاتوانند در ی، میاقارهعضو انامن  یهاکشورتنها  -3-۱-۱5

هر دو دسره زنان و مردان است.  ، شاملرساندمی یبتصوبه  UIAA که را قاره یقهرماناز مسابقات  یکهر  -4-۱-۱5

 .یسرندنمسابقات  ینادر  شرکتسال سن دارند مااز به  ۱6 یرز که یافراد

 .استمسابقه سه روز  یک یبرگزار زمان مدت و حداکثر شوندیبرگزار مهفره  یانپاقاره در  یقهرمانمسابقات  -5-۱-۱5

طال و نقره و برنز اعطا  یهاو سرعت مدال یسخر یهایشگرار زنان و مردان د دسرهگان در هر دو به برند -6-۱-۱5

 .شودمیقاره اعطا  یقهرمانبه سه نفر برتر مردان و زنان نشان  ینهمچن. شودمی
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 قوانین مسابقات جام قاره -۱6

 مقدمه -1-16

 خواهد شد.، هرسال برگزار UIAAی نامه کمیرهها ط ق اساسمسابقات جام قاره -۱-۱-۱6

 رساند.تصویب می بهقاره در هر ساتنه را  ایجام قارهی مسابقه 6حداکثر تا  UIAAی کمیره -۲-۱-۱6

هر دو دسره زنان و مردان است.  رساند، شاملمی یبتصوبه  UIAA یکمیره که را قاره جاماز مسابقات  یکهر  -3-۱-۱6

 .یسرندنمسابقات  ینادر  شرکتسال سن دارند مااز به  ۱6 یرز که یافراد

 باشد.ی سرعت میمسابقهی سخری یا بلدر و/ یا ای شامل یک مسابقهی جام قارههر مسابقه -4-۱-۱6

تنها  است.وز دو رمسابقه  یک یبرگزار مانز . حداکثرشوندمیهفره برگزار  یانپادر  اصوتً جام قارهمسابقات  -5-۱-۱6

تواند مسابقه را در صورت اموان در یک روز میبرگزار کننده  ،مسابقه در یک گرایش برگزار شود کههنگامی

 برگزار نماید.

 گیرد.ی مردان و زنان مدال تعلق میبه برندگان در هر دو دسرهای در انرهای هر جام قاره -6-۱-۱6

دهندگان(ی دهنده)مسابقهبه مسابقهی جام قاره، برگزاری آخرین مسابقه از سری مسابقات ساتنهدر انرهای  -7-۱-۱6

 خواهد شد.اهدا  جام قارهاند، دست آوردهبه ۱-4-۱۱که باتترین امریاز را مطابق بند 

ی جام قاره محاس ه شده و بعد از هر مسابقهماموع امریازها شوند. ا جمع میبعد از هر مسابقه امریازه -8-۱-۱6

ی، بلدر و سرعت ربندی مسابقات سخردهبندی میشوند. زولی ردهصورت نورزشوارانی که دارای امریاز هسرند به

 شود.بعد از هر مرحله از مسابقات جام قاره منرشر باید 

 د. بندی ترکی ی مسابقات محاس ه شوای باید نس ت به ردهمسابقات جام قارهبندی ردهامریاز  -۹-۱-۱6

 ایجام قاره مدالجایزه/ زنان و مردان  دسرهگان در هر دو برند بهای، سری مسابقات جام قاره یافرن پایان با -۱۰-۱-۱6

 .شودمیاعطا  یز، جوایزیزنان ن ی سرعت و سخری به سه نفر برتر مردان وهادر گرایش ینشود. همچنمیاعطا 

 جوایزی اعطا گردد.سخری/ سرعت نیز برندگان ترکی ی  ممون است به عالوه بر این -۱۱-۱-۱6

عمل  ۱-6-۱۱د، با توجه به بند باشداشره مشررک  ،ی اولمسابقات در رت ه سری که در اینصورتیدر  -۱۲-۱-۱6
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 خواهد شد.

 Boulder -، سختی Lead-ای سختیجام قاره -2-16

 جام قاره شامل مراحل زیر است: Boulder-یا سخری Lead -د سخریمسابقه -۱-۲-۱6

 یمسااابقه یبرا 2-10 بند و Lead-سااخری یمسااابقه یبرا ۲-8با بند  مطابق که یمقدمات یمرحله( الف

 .گرددیبرگزار م Boulder-سخری

صورت لزوم( فوق نها  و نهایی مراحل (  سابقه  برای ۲-8 بند با مطابق که یی)در  وبند  Lead-سخری  یم

 .گرددیبرگزار م Boulder-سخری یمسابقه یبرا 10-2

 ای سرعتجام قاره -3-16

 ط ق مقررات حاک  بر این نو مسابقات شامل موارد ذیل است:ای مسابقه سرعت جام قاره -۱-3-۱6

 ی مقدماتی؛الف( یک مرحله

 ی فینال. ( مرحله

 هاسهمیه -4-16

 ای در نظر گرفره نشده است.سهمیهگونه هیچای برای ورود به مسابقات جام قاره -۱-4-۱6

د  در این رویدادها تواننمی ،دون اقدام از طریق فدراسیون ملیفدراسیون و ب بدون نیاز به پروانهدهندگان مسابقه -۲-4-۱6

 نام نمایند.ث ت

 باشد.نفر می Lead / Boulder ،8در ی نهایی مسابقات جام قاره مرحلهبرای  سهمیه ثابت -3-4-۱6

 8مسیره و ی برتر در مسابقات تکرت ه ۱6سرعت،  ی نهایی مسابقات جام قاره درمرحلهسهمیه ثابت برای   -4-4-۱6

 باشدمینفر در مسابقاد دو مسیره 

بندی رده یاما جایزه جام قاره شرکت کنندتوانند در ی میزبان اقامت دارند، میورزشوارانی که در خارج از قاره -5-4-۱6

 شود:صورت زیر محاس ه میامریاز ترکی ی مسابقات به گرفت.ها تعلق نخواهد به آنجام قاره  ترکی ی
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شره شده و    بندیرده از غیرمقی  دهندگانمسابقه  (۱ او راخواهد  یرت ه ترپایین یدهندههمسابق کنار گ ا

 .گرددمی محاس ه ۱-4-۱۱ بند با مطابق امریازش و (باشند میزبان یقاره ی مق کهی)مادام .گرفت

ح ف  آن از ی مق یرغ دهندگانمسابقه امریازات کهجام قاره  همسابق هایبندیرده به توجه با ازاتامری (۲

 .شودمی جمع مسابقات از سری آن رویدادهای دیگر امریاز باشده است جمع خواهد شد و سپس 
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  نورديیخقوانین تجهیزات  -۱7

 Cramponو  خیتبر  -1-17

 . دهدیرا نشان متاهیزات  رماازیمااز و غ زاتیتاه ابعاد پایین ۲و  ۱ ریتصو -۱-۱-۱7

 .ستیمااز ن  یمسابقات سخر یاز هر نوع آن برا Cramponعقب  شین -۲-۱-۱7
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باشید قموف  

8139 خرداد  


