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در    ی المللنیدر مسابقات ب  ی ریکارگبه   یبرا   یریتداب  نییموجود، تع  نیدر کنار قوان  وست یپ  نیاز نگارش ا  هدف

  ی بلکه بر رو   IFSC  نی قوان  ینه تنها بر رو   وستیپ  نی(، است. اCOVID-19کرونا )  یماریب  یریگدوران همه 

موضوع، گذاشته است. به   نیدر باب هم یادیز اریبس راتیتاث زی(، نEOH) دادهای رو یبرگزار  ی راهنماة کتابچ

قابل    IFSC  تیسا  یآن بر رو  ل ینسخه از فا  نیشده و آخر  ی بازنگر  وستیپ  نیا  ،ی ریگهمه   ع یسر  تیماه  لیدل

 خواهد بود.  افتیدر

 

 یعمومة یانیب -1

   ییاجرا ریو تداب دادهایرو یآمادگ -1-1

، در  IFSC(، است. کادر EO) ی ورزش   یدادهایرو زبانیتوسط م COVID-19 یفعل  تیدرک وضع ، یاصل هدف

 کنند:  می  زیو آنال ی را بررس   ریموارد ز دادیرو میزبان قبل از شروع مسابقه، به دفعات به همراه   یهاماه

 ؛ COVID-19 وع یموجود در خصوص ش  یراهنما نیآخر −

 موجود؛  تیدر باب وضع یو جهان   یگزارشات روزانه محل −

 ؛ COVID-19 یماریانتقال بهای خطرات و راه  −

 انجام دهند؛ ی ماریب تیاز سرا یری جلوگ یبرا د یبا دادهایکه شرکت کنندگان در رو یاقدامات −

 (؛ رهی و غ  ،یکیز یبهداشت دست ها، فاصله ف ،ی)شامل اقدامات تنفس یاقدامات اصل ییشناسا −

 گذارد.  می اجتماعات گسترده اثر    یمختلف که بر رو   یشده توسط کشورها  بیسفر تصو های  ت یمحدود −

 

 

، زمان منسوخ شدن این پیوست را اعالم خواهد WHO، به پیروی از توصیه ی سازمان بهداشت جهانی IFSCهیئت اجرایی 

 کرد.  

  اطالعات ة  در برگ  د یبا  زبانیبهداشت کشور م  ستمی کنندگان با س شرکت  یارتباط  یهااطالعات و راه   یتمام

 :  ژهیدرج شود، به و  IFSC تسای وب  در  شده منتشر

   یشماره تلفن ضرور  −

 گر؛ یو اطالعات مورد استفاده د  یبهداشت یهامراقبت ة سامان نکیل −

 

که توسط کشور    یاجتماعات گسترده )در صورت  ی برا  هی اول  یهاو کمک   یپزشک   یهام ی مناطق حضور ت −

 درخواست شد(. میزبان

  ی مواقع ضرور  یبرا  COVID-19  وعیدر ش   یهماهنگ   یبه عنوان پاسخگوباید توسط میزبان رویداد  یک پزشک  

به همراه ساعات   د،یبا  شانیشماره تلفن ا  ، و یا هر پزشک دیگری باشد ، که می تواند پزشک مسابقه  گردد   نییتع

در برگه اطالعات    رد، ی تماس بگ   شانیتواند با امی   ی در مواقع ضرور  (NFهای ملی ) فدراسیون   که  ی مشخص

 .  مل داشته باشد پزشک مربوطه باید به زبان انگیسی تسلط کامنتشر گردد. 
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 گردند. ب یترغ ، برای پشتیبانییسالمت عموم  ی مقامات محل ایو/ WHOبه ارتباط با  د یبا دادیرو زبانیم

 

 ی حفاظت زاتیتجه -2-1

 :  د یبا دادیرو زبانیم

.( را در محل  رهیمثال: ماسک، دستکش، گان، محافظ صورت و غ  ی)برا  ی حفاظت شخص  زاتیتجه −

 حاصل کند؛  نانیاطم زاتی از تجه شانیاز دارا بودن ا ایفراهم کند و   یکارکنان پزشک

ژل/  یهاکنندهی ضدعفون   نیتام − و  کاغذ الکل  یهادستمال  دست  دستمال  مداوم    ضیتعو  ،یدار، 

ها،  ها، حوله دستمال  لی)از قب   یاقالم بهداشت  منیدفع ا  یدربسته برا   یهاو استفاده از سطل   یجاصابون

 و اتاق رختکن؛  یی( در دستشویو محصوالت بهداشت

 . های تمام ورود  یدار براالکل  یهادست و دستمال یهاکننده ی ضدعفون نیتام −

IFSC کند:می  نیرا تام  ر یموارد ز 

   یرتماس یدماسنج غ نیتام −

 .IFSCیکارکنان و مقامات رسم یبرا  یحفاظت شخص زات یتجه نیتام −

 

 ی ماریپروتکل پاسخگو در صورت )فرض( وجود ب -3-1

در طول    ایکرده و/  یاحساس ناخوش   یکه شخص  یط یدر شرا  ییاجراهای  پروتکل   یحاو  د یاطالعات با  برگه

 دهد:می   را نشان یعالئم حاد عفونت تنفس دادیرو

با  ایمربوطه    میت  ریمد  − ایشان  ( را  TD)  یفن  ندهینما  د یورزشکاران  با  قرار    انیدرجراز طریق تماس 

 دهند؛

  ی چگونگ ة  دربار  پاسخگوی هماهنگی در شیوع کروناو پزشک    داد یرو  زبانیم  یبا هماهنگ   ی فن  ندهینما −

 به کشور مورد نظر دارد(؛    یآمده بستگ   شی رفتار با مسئله پ  یبرخورد با مسئله هماهنگ شوند )چگونگ 

  ی ریگم یتصم  میت  یاعضا  ریدرباره برخورد با سا  د یمسابقه با  پاسخگوی هماهنگی در شیوع کروناپزشک   −

 کند؛  

، بدون نام شخص، و تنها با ذکر ملیت ایشان منتشر می    یتابلو اعالنات رسماطالعات مربوطه بر روی   −

 .  گردد 
 

   یماری در صورت )فرض( وجود ب ی ریگم یمراحل تصم -۴-1

را دارا بود، پس از    یداشت و عالئم عفونت حاد تنفس  یاحساس ناخوش   داد یدر طول رو  ی که شخص  ی در صورت 

 :۳- 1ل پروتک یریکارگبه 
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آنال  ی فن  ندهینما − رئ  ی ن یجلسه  مد IFSC  س یبا  مد IFSCکل    ر ی،  هیئت  ورزش،    ر ی،  رئیس 

پزشک  داد یرو  میزبان داوری،   کرونا  و  در شیوع  در  ،  پاسخگوی هماهنگی  تا  خواهد داشت 

 شود.   ی ریگم یتصم داد،یرو ی لغو برگزار ایانداختن، و  ق یخصوص توقف، به تعو

بنا   IFSC  استیکه ر یرا درباره مسابقه مربوطه خواهد گرفت، در صورت یینها  میتصم  IFSC  استیر −

 خواهد بود؛   IFSCکل  ری مد ة به عهد  یینها  میدر دسترس نباشد تصم  یلیبه هر دل 

  ن یاطالع خواهد داد و ا  یینها  م یتصمة  دربارها  م یت  رانیکنندگان و مد شرکت  ی به تمام  ی فن  ندهینما −

 منتشر خواهد شد.  تیوب سا  یو رو  ی صفحه رسم ی به سرعت بر رو میتصم

 

 و نمایش ویدیویی   یتابلو اعالنات رسمجلسه فنی، ، ی عموم نیقوان -2

 دادهایرو میتقو  -1-2

 شده باشد.   د ییروز از مسابقه تا نیقبل از اول هشت هفته( حداقل should) تواند ی م دادهایرو م یتقو
 

 اطالعات یبرگه رسم -2-2

  ستمی)تعامل با س   1.1بند   ژه یاطالعات و  نیدرخصوص مسابقه و همچن  یاطالعات شامل اطالعات  یرسم برگه

م  یبهداشتهای  مراقبت  بند  زبانیکشور  و  اجرا  1.۳(  ناخوش   یی)پروتکل  بودن عالئم    ی در صورت  و مشهود 

اولین روز مسابقه،  از    شی پ  وزر  ۳0حداقل    IFSC  تیوب سا یبر رو  د ی( بادادیدر طول رو یعفونت حاد تنفس

 قرار گیرد. 
 

 

 ه یدییتا  -3-2

،  از طریق تماس با نماینده فنی  داد،روی  آن ة  روز مسابق  نیاز اول  شیروز پ  2  د یبا  م یت  ی اعضا  ی تمام  مشارکت

 شده باشد. د ییتا ساعت پیش از اولین روز رویداد، 24ن  رسیدن به محل رویداد در مدت زما  از یا ایمیل پس

 

 ی جلسه فن -۴-2

 جلسه فنی، که در قوانین ذکر شده، توسط مواردذ زیر جایگزین می گردد: 

  ویژه   ریتداب  حی تشربه جهت آماده سازی تیم ها، و سفر پیش رو بهمراه    نیآنال  یمقدمات  جلسهالف(  

COVID-19 گرددمی برگزار  داد رویاز   شیروز پ 10، حداقل. 

 برگزار خواهد شد.  داد، رویاز  شیروز پ  کی ز ین یااضافه  ن یآنال یصورت لزوم، جلسه فن  در ب( 

و  ، و اطالعات در خصوص بند )ب( توسط نماینده فنی  طالع رسانیا  برگهدر خصوص بند )الف( در    اطالعات

 ترجیحا با استفاده از پیام رسان واتساپ انجام خواهد شد.  
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 شروع   ستیل  -5-2

 منتشر خواهد شد.  دادروی آنة روز مسابق  ن یاز اول ش یروز پ کی، IFSC  تیوبسا  یشروع بر رو  ستیل

 

 یتابلو اعالنات رسم    -6-2

رعا  به اجتماع  تیمنظور  اعالنات رسم  یفاصله  به صورت مجاز  یتابلو  رو  ، یفقط  بر  به وضوح    تیوبسا  ی و 

IFSCبه اشتراک گذاشته خواهد شد.   گریدهای رسانه  قی، و در صورت امکان از طر 
 

 سرطناب یمقدمات یبرا  ییو ید یو  شینما-7-2

  یبر رو   یی وید یو  شینخواهد بود. نما  نه یدر منطقه قرنط  یی وید یو  شینما  چیه  یفاصله اجتماع  تیمنظور رعا  به

 خواهد شد.  رهیذخ ، یبه وقت محل 18:00از مسابقه در ساعت  شی روز پ وب، یوتی یکانال رسم

 

 جدول زمان بندی  - 8-2

 تایید اینکه رویداد کنسل/تغییر زمان بندی نشده باشد  CET  2۳:59  : -56روز 

 انتشار برگه اطالعات      CET   2۳:59    :-۳0روز 

 جلسه فنی آنالین TBC CET   :  -10روز 

 تاییدیه  CET 2۳:59 :  2-تا روز  -۳روز 

 انتشار نمایش ویدیویی    Local 18:00   :1-روز 

 انتشار لیست های شروع  Local 18:00   :1-روز 

 جلسه فنی آنالین )در صورت ضرورت(  Local 18:00   :1-روز 

 

 م ی ت یاعضا   -9-2

  دایبه صورت کامل اطالع پ  ،شرکت کرده  دادهایروهای  م ی تقو  یاست که در تمام  میت  یاعضا  کیکای  فهیوظ

  ر یتداب  یتمامة  دربار  ویژه  مربوط به مسابقه به   اتیبه صورت کامل از جزئ   ز ین  می در ت  ی کرده و هر ورزشکار

 مطلع شوند.    COVID-19مربوط به 

 

 

 مشترک ورزشکاران  یفضا -3

منطقه نگهداری و منطقه گرم  شد:  دو منطقه جداگانه با  د یبا  نه یقرنط  یفضا   یفاصله اجتماع  ت یمنظور رعا  به

  ی )بررس   ی مشابه  نیسرطناب( قوان  ی نباشد )به عنوان مثال: در سرعت و در مقدماتضروری    نه ی. اگر قرنط کردن

 گرم کردن اعمال خواهد شد.  ی فضا  یدر ورود(  ره یو غها کردن دست ی درجه حرارت بدن، ضدعفون
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  زات یتجه  قیتوانند تنها از طرمی  وجود داشته باشد: ورزشکاران  یسنگنورد  وارهید  چیه  د ینبا  ینگهدار  یفضا  در

 شان استفاده کنند. ی شخص hang boardشان گرم کنند. آنها اجازه دارند در صورت امکان، از یشخص

ورزشکار صعودکننده، اجازه دارد    ن یورزشکاران، اول  یتمام  یبرا   نه یور در قرنطزمان برابر حض  ن یمنظور تضم  به

  قه یدق  5هر    ی شود و ورزشکاران بعد   نه یقرنط  یصعودش، وارد فضا  یبرا   شدهینیبش یقبل از شروع پ  قه ی دق  45

 شوند.  بررسی IFSC یرسم اتتوسط مقام د یبا   نه یقرنط یاجازه ورود خواهند داشت. فضا

روند می   که ورزشکاران پس از صعود به آنجا  ییفضا  ،ی ، فراخواننهی)قرنط مشترک    ی داوطلب در فضاها  یروهاین

 ماسک استفاده کنند.  شه یهم د یبا (ره یو غ

 شود، ماسک بپوشند.یاعمال نم یفاصله اجتماع ر یکه تداب یهنگام  ،نه یقرنطدر  د یبا ورزشکاران

 

   ینگهدار یفضا  :نهیقرنط -1-3

شخص باشد. به منظور کاهش  هر    ی متر مربع برا  7.5  یحداقل فضا  ی دارا  د یبا  ینگهدار  ی فضا:  نهیقرنط  منطقه

عضو مجاز به حضور در    ونیهر فدراس   یبه ازا  میت  یرسم  ی نفر از اعضا  کیتنها    نه،یتعداد نفرات کل قرنط

موجود   ی فضا شیگنجا  ی انبر مبها ت یمحدود ن یا ر ییبه تغ م یممکن است تصم ی فن  نده یهستند. نما نه یقرنط

 .  ردیبگ 

از ورود    ش یپ  می ت  یورزشکاران ثبت نام شده و اعضا  ی از تمام  د یبا  پاسخگوی هماهنگی در شیوع کروناپزشک  

قرنط منطقه  بگ   ینگهدار  ی فضا  /نهیبه  صورتردیتست  در  دما  ی :  )بررس   ی که  دماسنج    یبدن  توسط  شده 

نفس، از    ی مثال: سرفه، تنگ   یدر صورت مشاهد عالئم )برا   ایگراد بود    ی درجه سانت  ۳7.5از    شتر ی( بیرتماس یغ

اجازه ورود    م یآن ت  یبدن( اعضاهای  درد در اندام   ، یگلودرد، سرماخوردگ  ،ییایبو   /ییرفتن حس چشا  ستد

 نخواهند داشت.  

  د یبا  داد یرو  زبانی. مند یدار، بشوالکل   ی را با ژل شستشو  شانیهادست   د یبا  م یت  ی اعضا  ی تمام  ی از بررس   پس

ژل ضدعفون الکلی پمپ  قرنطکننده  در  دهد   ،ینگهدار  یفضا  /نهیدار  ا  ،قرار  ژل    نیبا  داشتن  همراه  وجود 

 شود. می  هیتوص  یکننده شخص  یضدعفون

 نخواهد شد. نی تام دادیرو زبان یآب سردکن توسط م ایو  یدنینوش  ایمشترک  یی گونه مواد غذا چیه

تشک    ی خود را بر رو   ی حوله شخص  د یهر ورزشکار با  گر،یاز تماس اشخاص با عرق شخص د   ی ریجلوگ  یبرا

 )بدون لوگو( باشد.  ی فاقد هرگونه نشان تجار  د یحوله با نیقرار دهد. اهای عمومی  یصندل ایو

)حداقل    یفاصله اجتماع  د ی( باره یو غ  یداوطلبان، مقامات رسم  م، یت  ی )اعضا  نه یاشخاص داخل قرنط   یتمام

 کنند.   تیمتر( را رعا کی

  د ی.( بارهیو غ  یها، توالت عمومی : درها، صندللیاند )از قبکه اغلب لمس شده   ییهر مرحله، مکان ها   یانتها  در

 شوند.   یپاکساز توسط کارکنان میزبان رویداد  کننده ی ضدعفون ایبا الکل 
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 منطقه گرم کردن -2-3

به منظور کاهش تعداد کل افراد در منطقه گرم کردن،  متر مربع باشد.    60کمتر از    د یگرم کردن نبا  واره ید

 هیچ کدام از مقامات رسمی تیم ها اجازه ورود به این منطقه را نخواهند داشت.  

تشک    ی خود را بر رو   ی شخص  حوله  د یهر ورزشکار با  گر،یاز تماس اشخاص با عرق شخص د   ی ریجلوگ  یبرا

 )بدون لوگو( باشد.   یفاقد هرگونه نشان تجار د یحوله با نیقرار دهد. ا  یصندل ایو

  ل یوسا  ی رود، درصورت امکان تماممی  به سمت منطقه گرم کردن  نه یکه هر ورزشکار از منطقه قرنط  یهنگام

 منتقل شود.   یاداوطلب، درون جعبه  ک یشان توسط یشخص

وجود همراه داشتن    نی گرم کردن قرار دهند، با ا  یدار در فضاکننده الکل ی پمپ ژل ضدعفون  د یبا  داد یرو  زبانیم

 شود.  می   هیتوص ی کننده شخصی ژل ضدعفون

با    د ی( بارهیو غ  ی ها، توالت عمومی : درها، صندل لیاند )از قب که اغلب لمس شده   ییهامرحله، مکان   یانتها  در 

 شوند.   یکننده پاکسازی ضدعفون ایالکل 
 

 ی منطقه فراخوان  -3-3

  لیوسا  یرود، درصورت امکان تماممی   ی که هر ورزشکار از منطقه گرم کردن به سمت منطقه فراخوان  یهنگام

 منتقل شود.   یاداوطلب، درون جعبه  ک یشان توسط یشخص

 خود را داشته باشد.   ی دار شخصژل الکل  د یهر ورزشکار با ی منطقه فراخوان در

 شود.  یدهورزشکار، پوش  ی شخصة توسط حول   د یبا یمنطقه فراخوان یصندل

است،    دهیداوطلب که ماسک و دستکش پوش   ک یرود،  می   صعود   ی برا  ی که ورزشکار از منطقه فراخوان  یهنگام

و جعب  فضا   یشخص   لیوساة  حوله  به  را  و    یورزشکار  بولدر(  )در  از صعود  ایاستراحت  )در    به منطقه پس 

 سرطناب( خواهد برد.  

با    د ی( بارهیو غ  ی ها، توالت عمومی : درها، صندل لیاند )از قب که اغلب لمس شده   ییهامرحله، مکان   یانتها  در 

 شوند. یکننده پاکسازی ضدعفون ایالکل 

 

 پس از صعود یفضا   -۴-3

وجود همراه    ن یپس از صعود، قرار دهد، با ا  یدار در فضاکننده الکل یپمپ ژل ضدعفون  د یبا  داد یرو  زبانیم

 شود.  می  ه یتوص  یکننده شخصی داشتن ژل ضدعفون

 شود.  دهیورزشکار، پوش  یشخصة توسط حول د یبا یصندل

 کند.   یخود را برداشته، و جعبه را خال  ی شخص لیوسا د یبا ورزشکار

با    د ی( بارهیو غ  ی ها، توالت عمومی : درها، صندل لیاند )از قب که اغلب لمس شده   ییهامرحله، مکان   یانتها  در 

 شوند. یکننده پاکسازی ضدعفون ایالکل 
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 مسابقه یفضا -۴

 سرطناب  -1-۴

شان ی مل  ون یآل با طناب فراهم شده توسط فدراس دهی ا  ط یدر شرا  ایخود، و    ی ورزشکاران با طناب شخص  یتمام

(NF  صعود ) و    «طناب  کی  ورزشکار/  »هر  نیخواهد بود که ب  یمل   ونیبه عهده هر فدراس   می تصم  نی. اکنند

 انتخاب کند.   «طناب ک ی /می ت »هر

و نام ورزشکار    شورکه نام ک  یطنابة  کیسدر  متر باشد و باید    60  میلی متر و طول  10-9هر طناب باید به قطر  

در مشورت با مقامات رسمی  اینده فنی  در صورتی که طناب توسط نم.  ردیآن مشخص است قرار گ  یبر رو 

 میزبان رویداد باید طناب جایگزین را تامین کند.  ، ، قابل استفاده تشخیص داده نشد دیگر

 ماسک بپوشند.  د یبا انیچ تیحما

 ماسک بپوشند. د یبا یورزشکاران و مقامات رسم یتمام  ریمسة  طول زمان مشاهد  در
 

 بولدر  -2-۴

استراحت، قرار دهد، تا قبل و بعد از هر بولدر    یدار در فضاننده الکل کیپمپ ژل ضدعفون  د یبا  دادیرو  زبانیم

 استفاده شود.  

 شوند.  دهیورزشکار پوش  یشخصة  با حول  د یاستفاده شده در زمان استراحت باهای یصندل

 را انجام دهند.    ر یمس  ی سازکخودشان پا  د ی: ورزشکاران باردیتشک قرار گ  ی بر رو   د یاقالم نبا  ریسا  ا یفرچه    چیه

امت  برگه  برا  ازیثبت  امت   ی ورزشکار استفاده نخواهد شد.    داد یگان رو د هر ورزشکار، برگزارکنن  ازینشان دادن 

داده خواهد    ش یشروع نما  ب یبر اساس ترت  جیدر منطقه استراحت، قرار خواهند داد. نتا  جینتا  شیصفحه نما

 شد. 

تشک    یکه بر رو   یهنگام  یورزشکاران و مقامات رسم  ی تمام  ییقبل از مرحله نها  ریهنگام مشاهده مس  در

 ماسک بپوشند. د یقرار دارند با

 خواهد شد.   ز یاز هر مرحله تشک تم پس

 

 سرعت  -3-۴

 ماسک بپوشند.  د یبا انیچ تیحما

 شود.  ز یسازنده دستگاه، تم شنهاداتیبر طبق پ د یخودکار با تیاز هر مرحله دستگاه حما پس

 

 ی سالمت یو بررس   یشخص زات یتجه -5

اعضا  یتمام مقامات رسمIFSC  ی مقامات رسم  م،ی ت  ی ورزشکاران،  با  ،ی مل  ی،  پزشک  توسط    د یو داوطلبان 

که درجه حرارت بدن    ی شوند: در صورت  ی بررس   یسالمت  تیاز نظر وضع  کرونا پاسخگوی هماهنگی در شیوع  
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ب  یتماس   ریدماسنج غة  ل ی)به وس  که عالئم    یدر صورت   ا یگراد باشد    یدرجه سانت  ۳7.5از    شتر یچک شود( 

بدن( مشاهده    یدرد در اعضا  ، یگلودرد، سرماخوردگ  ، ییایبو  /یینفس، از دست رفتن حس چشا  ی نگ )سرفه، ت

 از مکان مسابقه حضور داشته باشند. یقسمت چیتوانند در ه ی شود، نم

  ی به منظور بررس   میت  ی ورزشکاران و مقامات رسم  مهیشود که بمی   هی به محل مسابقه، توص  متیاز عز  شیپ

 ، کنترل شوند.COVID-19سفر و سالمت  بان یدارا بودن پشت

 باشد. می  ممنوع دای( اکرهیو غها ها، کفشوان یها، ماسک ها، ل ی )بطر  لیوسا  یگذاراشتراک

 

 ورزشکاران  -1-5

  ی دارا  د یمعمول آنها، ورزشکاران با  زاتیخواهد شد. عالوه بر تجه  تیرعا  میزبانکشور    یو مقررات مل  نیقوان

 باشند: ریز  یشخص لیوسا

 ( یفاقد هر گونه نشان تجار  ، یاستفاده در مواقع ضرور یماسک )برا •

 کننده  ی ژل ضدعفون •

• hang board )در صورت لزوم( 

 سانتی متر  150*70بدون نشان تجاری و با ابعاد   ی حوله استخر •

 

 م ی ت یاعضا  -2-5

  ی دارا  د یبا  اعضای تیم معمول آنها،    زاتیخواهد شد. عالوه بر تجه  تیرعا  میزبانکشور    ی و مقررات مل  نیقوان

 باشند:   ریز  یشخص لیوسا

 ( یفاقد هر گونه نشان تجار  ، یاستفاده در مواقع ضرور یماسک )برا •

 کننده  ی ژل ضدعفون •

  ت یرعابا    د یمربوطه مطابقت داشته باشند. در هر صورت هر جلسه با  ی مل  نیبا قوان  د یباها  م یجلسات ت   یتمام

 برگزار گردد.  متر  1 یفاصله اجتماع

 

 IFSC یمقامات رسم   -3-5

، در هر زمان از مسابقه  IFSC یخواهد شد. به عالوه، مقامات رسم تیرعا میزبانکشور    یو مقررات مل نیقوان

 ماسک بپوشند. د ی تواند اجرا شود، باینم یاجتماع یگذارکه اقدامات فاصله 

کنند. در هر صورت هر    تیرا رعا  زبانیو مقررات کشور م  نیقوان  د یبا  IFSC  یجلسات مقامات رسم  یتمام

 برگزار گردد.  متر  1 یکیزی فاصله ف تیبا رعا د یباجلسه 
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 ی مل یمقامات رسم -۴-5

(، در هر  NF)  ی مل  ونی فدراس   ی خواهد شد. به عالوه، مقامات رسم  ت یرعا  میزبانکشور    یو مقررات مل   نیقوان

 ماسک بپوشند.  د یتواند اجرا شود، بای نم یاجتماع یگذارزمان از مسابقه که اقدامات فاصله 

مربوطه مطابقت داشته باشند. در هر صورت هر جلسه    یمل  نیبا قوان  د یبا  ی مل  یجلسات مقامات رسم   یتمام

 متر برگزار گردد.   2  ی کیزیفاصله ف تیبا رعا د یبا

 

 داوطلبان  -5-5

خواهد شد. به عالوه، داوطلبان، در هر زمان از مسابقه که اقدامات    تیرعا  میزبانکشور  یو مقررات مل   نیقوان

 ماسک بپوشند.  د یتواند اجرا شود، باینم یاجتماع ی گذارفاصله

با  یتمام قوان  د ی جلسات داوطلبان  با  یمل  نیبا  باشند. در هر صورت هر جلسه  با    د یمربوطه مطابقت داشته 

 متر برگزار گردد.   2  یکیزیفاصله ف  تیرعا

 

 زی جوا  یجشن اهدا  -6

 اندک:  رات ییپروتکل معمول خواهد بود با تغ ز،ی جوا عی مورد استفاده در مراسم توز پروتکل

 ،پوشند  یماسک نم  زیجوا یورزشکاران در تمام طول جشن اهدا −

 ،پوشند می  دهندگان ماسک زهیجا −

 ، برداشته شوند  ینیتوسط ورزشکاران از س  مایمستق د یباها و گل  ز یمدال ها، جوا −

گان  د دهن  زهیچه از طرف ورزشکاران و چه از طرف جا   دنینه بوس و  نه دست دادن، نه بغل کردن،   −

 .باشد  یمجاز نم

 

 

 در نظر گرفته شده  یفضاها  -7

 .فضاها قرار دهد  نیکننده الکل دار در تمام ا یپمپ ژل ضدعفون د یبا دادیرو زبانیم

 

 و عکاسان ها رسانه-1-7

  ی و مقررات مل نیقوان  یمعتبر در نظر گرفته خواهد شد. تمامهای عکاسان و رسانه یتمام  یبرا یاژه ی و یفضا

فاصله  و    دهیماسک پوش   د، رنیگمی   فضاها قرار   نیکه در ا  ی عالوه، هنگامه  خواهد شد. ب  تیرعا  میزبان کشور  

و، در صورت تکرار،    یو اخطار کالم   میقانون منجر به تحر  نیاز ا  ی. هرگونه تخطند ینما  تیرا رعا  یاجتماع

 گردد.می  مجوز حضور آنها لغو 
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 انیو مربها م ی ت رانیمد -2-7

  میزبان کشور   یو مقررات مل  نیقوان یدر نظر گرفته خواهد شد. تمامها م یت یاعضا یتمام ی برا یاژه یو  یفضا

را    یفاصله اجتماعو    دهیماسک پوش   رند،یگمی   فضاها قرار  نیکه در ا  یعالوه، هنگامه  خواهد شد. ب  تیرعا

 . د یخواهد گرد یجار ی انضباط نیبر طبق قوان  میبه تحر ر قانون منج  نیاز ا ی . هرگونه تخطند ینما تیرعا

 شرکت کننده، مشخص شوند.  یرزرو شده و به وضوح با نام کشورها د یباها ی صندل یتمام

 

 ی عموم  یفضا -3-7

  مرتبط  میزبانو مقررات کشور   ن یبه قوان  یعموم   یمربوط به فضاها  ن یو قوان یعموم  ی بر داشتن فضا  م یتصم

 باشد. می 

 

 ی بندو رده جیتان -8

  یجهان یرده بند روزرسانی مداومبه-1-8

دار  به صورت جمع وزن   د یو سرعت، که با  Boulder  ،Leadهای  ش یاز گرا  کیهر  ی برا  روزشوندهبه   یجهانرتبه  

  ماقبل،  ماهه  12ة در مدت دور   ،یانتخاب یدادهایاز رو کیدهندگان در هر داده شده به مسابقه های رتبه  ازیامت

 (.  21-۳بند ب.  4.1ة  نسخ IFSC Rules 2020 ن قوانی:  مرجع. )شود محاسبه

 جام جهانی  بندیرده امتیازات  -2-8

یجه، در تکمیل رویدادهای  در نتمحاسبه نخواهند شد.    2020جام جهانی برای فصل مسابقات    ی بندردههیچ کدام از امتیازات  

   هیچ گونه جایزه ای تقدیم نخواهد شد.پیشین،  جام جهانی  های گذشته سری 
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 استفاده از ماسک  –پیوست 

استفاده از 

 ماسک

منطقه 

 نگهداری

منطقه 

 گرم کردن

منطقه 

 فراخوانی 
 مشاهده 

منطقه 

 صعود
 منطقه استراحت 

منطقه 

پس از  

 صعود

 منطقه 

گریه و  

 خنده

جشن 

اهدا  

 جوایز 

 ورزشکاران 

بله، بجز  

زمان 

 تمرین

بله، بجز  

زمان 

 تمرین

 خیر  بله  خیر 

مانی  بجز زخیر، 

که در اختیار 

 گذاشته  شوند

 خیر  خیر  خیر 

مقامات رسمی  

 تیم ها 
         بله

 بله         میزبان رویداد 

 بله بله بله بله بله بله بله بله بله داوطلبان

مقامات رسمی  

 (  NFفدراسیون )
  بله بله   بله بله   

مقامات رسمی  
IFSC 

 بله بله بله بله بله بله بله بله بله

     بله  بله   حمایت چیان

اهداکنندگان  

 جوایز 
 بله        

 

 

 


