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 اول دفتر
 

القهه بهه   شده است. ع و نوآوری وی شرفتیپنسان از بدو خلقت همواره كنجکاو و جستجوگر بوده است و این كنجکاوی منجر به ا

صهعودهای  تها   ر به این شدوجود آمد، منج مندی از زمان و مکان و نیازهایی كه در كنار این عالقه بهچنین بهرهصعودِ سنگ و هم

دراسهیون  اسهتقال  ف  مندان به انجام آن در سراسهر جههان، سهرانجام   ورزشی ابداع گردد. رشد روزافزون این ورزش و جذب عالقه

مهیالدی    200۷ ژانویه 2۷ نوردی را به ارمغان آورد و این فدراسیون از روز شنبهجهانی صعودهای ورزشی از فدراسیون جهانی كوه

 صورت مستقل آغاز نمود.فعالیت خود را بههجری شمسی  13۸۵بهمن  ۷

نوردی داخل سالن ه سنگایران، صعودهای ورزشی ه كه در آن زمان ب ، با ورود مربیان فرانسوی بهبه این طرف شمسی ۷0از دهه 

ی هها زمینهه  در گیر ایهن رشهته  مشهور بود ه با شیوه جدید در میان جوانان سرزمینمان آغاز گردید و این مسئله منجر به رشد چشم 

ز مسهابقات  اچنهد دوره   دهی مسابقات شد. تا جایی كه كشور ایران تا كنون میزبانگری، داوری و مدیریت و سازمانطراحی، مربی

 اند. برگهزاری دهایی كسب نموالمللی و آسیكشور چندین مقام قابل توجه در مسابقات بین دهندگانمسابقهقهرمانی قاره آسیا بوده و 

 یرگذار بوده است.نیز بر اعتالی این ورزش در كشور بسیار تأث 13۸۸اوری درجه یک صعودهای ورزشی در بهمن اولین دور د

ه ر سطح كشور، در رادای بالقوه تمامی نیروه یریكارگدارد تا دست از تالش و كوشش برنداشته و با بهنگاه به آینده، ما را بر آن می

 .مییوچندان نماددر میان جوانان این مرز و بوم وجود دارد، فعالیت خود را  نظیری كه رشد و شکوفایی استعدادهای كم

ری سهت بها همکها   صعودهای ورزشی در مسابقات المپیک حضور خواههد داشهت، شایسهته ا    یای نزدیک رشتهاز آنجا كه در آینده

 ازیم.ه را فراهم سطراحان و غیر ، مربیان، داوران،دهندگانمسابقهتر  كارشناسان این رشته و مسئوالن، موجبات رشد بیش

 یمعهه تحهر  در جا  وشهو    و جوانان و نوجوانان به آن، لزوم نگرش جدی به ایجاد شهور  یژهیرشد روزافزون این رشته، توجه و

آن اه اعهتالی  رتری بدهیم و در دارد كه به این فعالیت پرتحر  بهای بیشیی از این دست، ما را بر آن میهاورزش و دیگر مقوله

 بکوشیم.

دیهدترین نسهخه   داشت تها ج  و روزآمدسازی قوانین، ما را بر آن هامحوری و نیاز به اصالح زیرساختمداری و برنامهتوجه به قانون

جامعهه ایهن ورزش    مهیالدی را تقهدیم   201۹المللی مسابقات صعودهای ورزشی یعنی ویرایش سا  مجموعه قوانین و مقررات بین

 نماییم.

 یراسهتیار وو  ویهژه متهرجم  بهو مسابقات و لیگ صعودهای ورزشی  هایكمیتهدانم تا از تمامی خادمان و همراهان م میدر انتها الز

ردانی و ، قهد كریمهی  آتوسها  مهندس و همچنین خانم دار نژادو مهندس محمد امین حواله بابک ضیاء نمین مهندس انمحترم، آقای

 سپاس به عمل آورم.
 

 دیموفق باش  

 داورپورمهدی 
 13۹۸خرداد ، تهران
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توجه: قوانین مسابقاتی کهه توطهف فاساطهیو     

گردد؛  کوهنوسدی و صعودهای وسزشی برگزاس می

و همچنهین بشه    پهی  سو   IFSCشامل قانو  

 اطت. نامه برگزاسی مسابقاتداوسی آخرین شیوه

  جهاسی  بایهی اطت دس بسیاسی از مواسد قهوانین 

جایی و هرگونه تغییر و جاب بودهمالک عمل داخلی 

ههای  های منظوم و همچنین ویرای نامهدس بش 

  گردد.سطانی میبعای این مجموعه اطالع
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 فهرطت مطالب
 

 1 نامهواژه

 4 یعموم -1 بخش

 5 (IFSC) یورزش یصعودها یالمللنیب ونیفدراس -1

 8 عضو یهاونیفدراس -2

 11 یعموم نیقوان -3

 15 یانضباط روند -4

 17 (نگیدوپ) ییافزاتوان با مبارزه -5

 18 اعتراضات -6

 20 هاشیگرا نیقوان -2 بخش

7- LEAD 21 

8- BOULDER 28 

 35 سرعت -9

 40 یمیت عتسر -10

 41 یبیترک -11

 44 هادادیرو نیقوان -3 بخش

 45 یجهان جام مسابقات مجموعه -12

 50 جهان یقهرمان مسابقات -13

 54 جوانان جهان یقهرمان مسابقات -14

 58 نیمعلول -15

 59 یجهان جام یبندرده ازاتیامت -1 مهیضم

 60 (سرعت) ریمس/رقابت در دهندگانمسابقه کردن جفت -2 مهیضم

 62 (یبیترک) ریمس/رقابت در دهندگانمسابقه کردن جفت -3 مهیضم
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 نامهواژه

 تعابیر

 زیر باید در سرتاسر این قوانین به كار گرفته شوند: هایعبارت -1

 كند.ییک الزام قانونی را بیان مباید 

 .كندمییک منع قانونی را بیان نباید 

. ممکن است دالیلی برای نپذیرفتن یک توصیه وجهود داشهته باشهد امها بایهد تمهام       شوندمی برای بیان یک توصیه به كار گرفته نباید* و باید*

 پیامدها موردتوجه قرار گیرد و مساله را پیش از انتخاب یک رویکرد متفاوت، با دقت ارزیابی كرد. 

 كند.ی اختیاری اشاره میبه یک مساله  تواندمی

 شوند: زیر باید در سرتاسر این قوانین به كار گرفته معانی -2

 شوند.این قوانین ذكر شده تعریف می -۵-3مطابق آنچه در بخش های قابل کاربرد استاندارد

 ای با توجه به پذیرش و تعابیر این قوانین است.برای تسلیم اعتراضات درون مسابقه IFSCی منتشر شده توسط مقدار هزینههزینه ی اعتراض 

 یک از موارد زیر است: یا استفاده كردن از هر به معنای مهار کمک مصنوعی

 اند؛تعبیه شده مصنوعیهای كه برای تثبیت گیره "T-Nut“هرگونه محل بستن  (أ

 گذاری شده است؛هر قسمت از سطح دیواره كه به عنوان خارج از مرز مجاز عالمت (ب

 رسانی كه روی سطح دیواره نصب شده اند؛هرگونه تابلوی تبلیغاتی یا اطالع (ج

 های جانبی یا باالی سطح دیواره؛بهل (د

 اند؛ یاهرگونه صفحه رولی كه روی سطح دیواره نصب شده (ه

 ی حمایتی یا طناب صعود.هرنوع نقطه (و

 .شودمیی نصب شده روی سطح دیواره با استفاده از پیچ خودكار یا غیرخودكار اطال  به گیره مصنوعیی گیره

در هر مرحله از مسابقه خود كه باید پیش از آغاز تالش)های(  شودمیدهندگان گفته رای مسابقهی مشخص شده ببه منطقهی فراخوانی منطقه

 . نمایندحضور اعالم جا آندر 

 . شودمیدهندگان از یک جنسیت و رده سنی مشخص اطال  به گروهی از مسابقه دسته

 :موارد زیر است كه شامل شودمیی صعود گفته به سطح قابل استفاده از دیوارهسطح دیواره 

 ی طبیعی؛ اماهرگونه گیره (أ

 های موقت نصب شده روی سطح قابل استفادهها یا سازه، حجممصنوعیهای به استثنای گیره (ب

ی مسابقه اختصاص داده شده است. فضای مسابقه شامل های ورزشی تشکیل دهندهبخشی از سالن برگزاری است كه به فعالیت  فضای مسابقه

 زیر است:موارد 

 ی قرنطینه منطقه گرم كردنهرگونه منطقه (أ

 ی فراخوانی ترانزیتهرگونه منطقه (ب

 ی مسابقه، شامل:هرگونه منطقه (ج

 ی استفاده شده در هر مرحله از مسابقه؛سطح)های( دیواره (1

 رو و كنار دیواره )های( صعود؛ وی روبهمنطقه (2
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شود، نظیهر فضهاهای موردنیهاز بهرای     مسابقه تخصیص داده میهر منطقه دیگری كه برای برگزاری ایمن و عادالنه  (3
 های ویدیویی.ضبط و بازبینی فیلم

 هایی سازه:بخش دهنده با استفاده ازمسابقه كه شودمیدر داوری و امتیازدهی به حالتی اطال   مهار کردن

 به یک موقعیت پایدار برسد؛ (أ

 سازد؛هرگونه حركت دینامیک را به طور موفقیت آمیز متوقف  (ب

 گنجانده نشود انجام دهد.  ”استفاده كردن“یک حركت صعود را به طوری كه در مفهوم  (ج

 تفسیر شوند. متناسب با محل ذكر موردمتن قانون در باید  ”مهار“و  ”مهارشده“های عبارت

تهالش  ی مزبور روی هر مسیر بلدر مرحلهتنها با داشتن اطالعاتی محدود به موارد زیر آن مرحله از مسابقه دهندگان مسابقه شرایط قرنطینهدر 

 :از مسیر بلدر مربوطه كنند، دانشی كهمی

 ؛شودكسب تواند می ی مربوطهی دستهنهی قرنطیی مسابقه پیش از بسته شدن منطقهاز خارج از منطقه با مشاهده (أ

اطالعات مبادله شده . شودمیُ كسب ی تعبیه شده برای مشاهدهبلدر، از منطقه مسیرآن  جمعیبازدید دستهدر مدت زمان  (ب
دهنهدگان هنهوز   )و فقهط هنگهامی كهه آن مسهابقه     جمعهی زمان بازدید دسهته دهندگان شركت كننده در آن مسابقه میان
 : یاآیدته اطالعات به حساب میاز این دس ایشان را به پایان رسانده باشند(ههایشان را انجام نداده باشند، یا تالشتالش

 د. به دست می آی بلدرهایر مسآن دهنده روی در حین تالش)های( مسابقه (ج

 :شودمیكه دسترسی به آن كنتر  و به اشخاص زیر محدود  شودمیی گرم كردن اطال  به یک منطقه ی قرنطینهمنطقه

 دهندگان واجد شرایط برای آن مرحله از مسابقه؛مسابقه (أ

 ی تیم ها.كنندههمراهی مسئولین (ب

 سا  داشته یا خواهند داشت.  1۹یا  1۸كه در سا  برگزاری مسابقه  شودمیدهندگان گفته ی سنی از مسابقهبه رده جوانان

 دهنده حین تالشش بر روی یک مسیر: است كه در آن مسابقهمسابقات سرطناب  مربوط بهوضعیتی  حالت مجاز،

 استفاده نکرده باشد؛ مصنوعی كمکاز هیچ گونه  (أ

 طناب را در تمام نقاط حمایتی ماقبل به ترتیب انداخته باشد؛ (ب

 دهنده:مسابقه، ی حمایتی بعدی ننداخته استدر جایی كه هنوز طناب را در نقطه (ج

ی ایمنی كه توسط سرطراح طراحی شده است نرسیده باشد یا هیچ حركتی برای رد كردن آن انجام نهداده  به هیچ گیره (1
 د؛باش

ی ی دستی كه سرطراح باور داشته باشهد از آن گیهره امکهان انهداختن طنهاب در نقطهه      هر دو دستش را از آخرین گیره (2
 حمایتی مذكور وجود دارد حركت نداده باشد.

 مطابقت داشته باشد. EN-15151-1استاندارد  با ابزاری است كه ابزار حمایتی قفل شونده

 مطابقت داشته باشد. EN-15151-2استاندارد با ابزاری است كه  ابزار حمایتی دستی

 . شودمیگفته  IFSCبه هر فدراسیون ملی عضو  فدراسیون عضو

 د.شواین قوانین ذكر شده تعریف می -۸-6مطابق آنچه در بخش  اصلیتصمیم 

 ای است از:موعهمج ی حمایتینقطه

 ی حاملِ سطح دیواره نصب شده است؛متصل به یک پیچ كه روی سازه Quick-Linkیک  (أ

ه احتما  این كه ای باشد كگونهباید به Karabiner. جهت دهنده بتواند طناب را در آن بیندازدی كه مسابقهKarabiner (ب
 قرار بگیرد حداقل شود؛ و cross loadingدر حالت 
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( د( كه قسمت أشوكه این طو  توسط سرطراح تعیین میمربوطه )دوخت شده با طو  یک تک نوار تسمه پیوسته و ماشین (ج
 .كندمیرا به قسمت ب( متصل 

كهه   شهود مهی ی آغاز عالمت شروع گفتهه  ی شروع برداشته و لحظهدهنده پای خود را از صفحهبه اختالف میان زمانی كه مسابقه واکنشزمان 

 صفر، مثبت یا منفی باشد. تواندمی

 نام نماید. تواند برای شركت در مسابقه ثبتدهندگان( نمیتاریخی است كه پس از آن هیچ عضوی از تیم )مسئولین تیم یا مسابقه نامتاربخ ثبت

 .شودمیسنج خودكار، برای مشخص كردن آغاز زمان صعود، پخش صدایی مشخص است كه توسط سیستم زمان عالمت شروع

ها فراهم كرده و در طو  مدت حداقل یک مرحله به سطح كه یک یا چند گیره را برای دست یا پا ودشمیبه هر بخش توخالی یا توپر گفته  سازه

 .دیواره متصل شده است

 مطابقه داشته باشد. EN-892طناب صعودی است كه با استاندارد  تک طناب

ای یرمنصهفانه ن و یا سود غدهنده نبوده و باعث زیای عمل)اعما ( خود مسابقهكه در نتیجه شودمیآمدی اطال  به هر رخداد یا پیش حادثه فنی

 .شودمیبرای او 

 د.شواین قوانین ذكر شده تعریف می -2-۸مطابق آنچه در بخش  TOPی گیره

ی آماده شدن برای )یا استراحت بعهد  دهندگان اجازهمنطقه )مناطق( مشخص تعبیه شده در فضای مسابقه است كه به مسابقه ی ترانزیتمنطقه

 هایشان روی یک مسیر بلدر را می دهد. از( تالش

 هایی سازه:بخش دهنده با استفاده ازمسابقه كه شودمیدر داوری و امتیازدهی به حالتی اطال   استفاده کردن

 و ؛ایجاد كندای روندهمركز ثقل یا لگن حركت پیشر د (أ

 به سوی: ک یا هردو دست رای (ب

 ی دست بعدی در خط سیر مسیر؛ یاگیره (1

ی دسهت  ی دیگری از همهان گیهره  دهندهكه در راستای خط سیر مسیر با موفقیت توسط مسابقه ست دیگرید هر گیره (2
 حركت دهد. مزبور مهار شده باشد،

 . به این معنی استفاده خواهند شددر متن قانون  ”استفاده“و  ”ده شدهاستفا“های عبارت

 د.شواین قوانین ذكر شده تعریف می -۵-6مطابق آنچه در بخش  اعتراض معتبر

 . شودمیبه هر بخش از فضای مسابقه كه به منظور آماده سازی ورزشی طراحی و تجهیز شده است گفته  ی گرم کردنمنطقه

 سا  داشته یا خواهند داشت.  1۷یا  16كه در سا  برگزاری مسابقه  شودمیدهندگان گفته ی سنی از مسابقهبه رده Aنوجوانان 

 ند داشت.سا  داشته یا خواه 1۵یا  14كه در سا  برگزاری مسابقه  شودمیدهندگان گفته ی سنی از مسابقهبه رده Bنوجوانان 
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 (IFSCالمللی صعودهای وسزشی )فاساطیو  بین -۱

 مقدمه

 بر عهده را این ورزش المللیبین مسابقات یهاجنبه تمام مسئولیت كه است المللیبین ( فدراسیونیIFSCورزشی ) صعودهایی المللنیب فدراسیون 
 .تام دارد اریورزش اخت نیا یهاجنبه یبر تمامو  دارد

 IFSC  کیالمپ یالمللنیب كمیتهرا (IOCبه رسم )یالملله نیبه  كمیتهه  شهده شناخته تیبه رسم یهاورزش یهاونیشناخته و عضو انجمن فدراس تی 
 یجههان  یهها یبهاز  یالملله نیبه  ونیفدراسه  نیچنه ههم ( و GAISF) یالملله نیب یهاورزش یهاونیفدراس ی( و مجمع عمومARISF) کیالمپ
(IWGA.است ) 

 IFSC است لیذ امور به یدگیرس مسئو دلیل،  نه ایب و ،است این رشته المللیبین مسابقات تمامی داراختیار: 

 ؛ورزشی رشته این دیگر و فنی جوانب یتمام نظارت و بازبینی (أ

 المللی؛بین مسابقات میزبانی برای ،عضو یهافدراسیون از درخواست هایبرگه دریافت (ب

 مسهابقاتی  چنهین  بهه  طمربو IFSC اترمقر وها نامهآیین با هم و باشند ورزشی رشته این به نفع هم هك ییهادرخواست از دسته آن تصویب (ج
 .باشند داشته مطابقت

 .شوند اجرا IFSC هایِنامهآیین و مقررات با مطابقدقیقاً  باید ،دشودهی میسازمان هك یهرزمان در ،IFSC مصوب مسابقات تمامی 

 .اندشدهداده شرح مربوطه یهانامهاساس وها نامهآیین در لیتفصبه IFSC یالتیکتش ساختار 

 وظایف اجرایی

 :است زیر قراربه IFSC فیوظا صعودهای ورزشی، المللیبین مسابقات یزبانیم به مربوط موضوعات برای 

 ؛IFSC مصوب اتمسابق یزبانیم یهارخواستد تمامی افتیدر (أ

 مصوب؛ مسابقات با مرتبط یموضوعات ای و یعموم هایپرسش از اعم هاپرسش تمامیبه یدگیرس (ب
 ؛IFSC مصوب مسابقات به مربوط اتاطالع تمامی انتشار (ج

 ههر  كرد. خواهند تشرك مسابقات آن در كه یعضو یهاونیفدراس به مسابقه نامثبت هایبرگه و اتاطالع تمامی ارسا ویژه،  صورتبه (د
 ونیفدراسه  یبهرا  را خهود  نامثبت هایبرگه از نسخه یک دیبا باشد، مسابقه در خود دهندگانمسابقه نامثبت خواستار هك عضو ونیفدراس

 یزمهان  مهلهت  در دیه اب ،میته  یرسهم  راهانمه گرید و دهندگانمسابقه همه .دینما ارسا  IFSC یبرا را آن از دیگری رونوشت و زبانیم
 .شوند نامثبت شانمربوطه ونیفدراستوسط  شدهتعیین

حتمهاً   یهد اب هكه  شهود  منتشهر  زین ییهاهیاصالحممکن است،  ،اسناد نیا همراه به .IFSCهای اطالعیه گرید وها نامهآیین ،نیقوان انتشار (ه
 .باشد آن ضمیمه دیبانیز  هیاصالح هر اعما  خیتار .شود شمرده مقدممتن اصلی  بر هاآنمحتوای  و شدهخوانده

-بنهدی رده ،تركیبی Overall هایبندیرده (،WRی )جهان هایبندیرده ،یجهان جام هایبندیرده ،مسابقات تمامی جینتا یرسم انتشار (و

 ی؛رسم اتاطالع گریدو  قاره جوانان یقهرمان مجموعه مسابقات هایبندیرده ملی، یهاتیم های

 .IFSC مصوب مسابقات یرسم مقامات تمام انتصاب (ز

 مسابقات

 IFSC مصهوب  مسهابقه  یهک  یزبانیم درخواست تا مجازند ،است شناخته رسمیت به خاص طوربه IFSC هكرا  هاییسازمان ای ،IFSC یاعضا فقط 
 .كنند

 د.دهن تكشر یمسابقات نیچن در را خود دهندگانمسابقه توانندمی IFSC یاعضا فقط 

 :باشدمی ریز قراربه است IFSC ویژه بیتصو ازمندین هك المللیبین مسابقات ازجمله 

 ی؛جهان جام مجموعه مسابقات (أ
 ؛جهان یقهرمان مسابقات (ب

 ؛قهرمانی جهان جوانان مسابقات (ج
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  مسابقات رسمی مسئوالن

 IFSC دینمامی منصوب یرسم طوربه خود مصوب مسابقه هر در را لیذ مسئوالن و مقامات: 

 نماینده فنی (أ

 از هك دارد را اریاخت نیا نماینده فنی .دینمامیی دگیرس IFSC با مرتبط یالتکیتش موضوعات تمامیبه مسابقات یبرگزار در جریان نماینده فنی
 و جینتها  ثبهت  بهرای  الزم انهات کام ،اههان رهم و دهنهدگان مسابقه نامثبت )از قبیلنموده  فراهمكه میزبان  یاناتکام و لوازم ،خدمات مطابقت

كهه   یجلسهات  یحق حضهور در تمهام   یفن ندهینما .دینما حاصل نانیاطم IFSC قوانین با( اناتکام گرید و یمطبوعات اناتکام ک،پزش ،ازاتیامت
 رئهیس  طرف از ،نماینده فنی ،مسابقه به او ورود پیش از و یداور هیئت رئیس بتیغ در هنگام. را دارد شودیم لیمسابقات تشک زبانیتوسط م
 اضهطراری مهوارد   دربهاره كهه   دارد اختیار نماینده فنی ،استثنایی شرایط تحت .دارد بر عهدهرا  مسابقه فضای دهیسازمان وظیفه یداور هیئت
 دیه با نماینده فنی .كرده است مشخص ،جداگانه صورتبه IFSCرا  اقدامات این كه .مسابقه برگزاری قالب تغییر مثا  برای .نماید گیریتصمیم
 .دهد ارائه IFSC به ،مسابقات از یلیتفص یگزارش

 بهر عههده   را نماینده فنهی  وظایف داوری هیئت رئیس ،نماینده فنی غیاب در یا و باشد نشده منصوببرای آن  نماینده فنی كه مسابقاتی برای
 گرفت. خواهد

 داوری هیئت رئیس (ب

 محهدوده  ،مسهئولیت  نیه ا .دارد عههده  ( بهر تشریح شده اسهت  0كه در بند  گونههمان) را 1مسابقه فضای املك مسئولیت ،یداور هیئت رئیس
 تمهام  جانبهه همه مسئولیت ،یداور هیئت رئیس .شودمی شامل زیننماید معرفی می مسابقات زبانیمرا كه  یمسئوالن ریسا و خبرنگاران تفعالی
چنهین  ههم  و یبرگهزار  مسهئوالن  و IFSC مسهئوالن  با هك را یجلسات تمامی یسرپرست ،یداور هیئت رئیس .دارد بر عهده را مسابقه یهاجنبه
 یداور هیئهت  رئیس اگرچه .دارد بر عهده نیز را شودمی لکیتش گاندهندمسابقه و هاتیم مسئوالن ،مسابقات زبانیم با هك فنی جلسات یتمام

 ،IFSC داور معمهوالً  هك را یداور فیوظا از یکی ،دانست الزم هك یزمان هر در تواندمی اما ،ندارد بر عهده مسابقات در را یقضاوت نقش معموالً
 .دهد انجام و نموده انتخاب ،دارند بر عهده داوران گرید ای

 ملهزم  یداور هیئهت  ئهیس ر .است مسابقه آغاز از شیپ IFSC نیقوان كارگیریبه در ،مسابقه آن ملی داوران هیتوج مسئو  ،یداور هیئت رئیس
 را خهود  یداور یهها آمهوزش  هدور یانیه پا مراحهل  هكه  مسهابقه  در حاضهر  ارآموزكه  داوران از هر یهک  و همسابق درباره یلیتفص یگزارش است
 .دهد ارائه IFSC به ،گذرانندمی

 IFSCداور  (ج

 .نمایدمی منصوب ،قهمساب یک یداور یهانهیزم تمام در یداور هیئت رئیس به کمك یبرا IFSC وی را هك است المللیبین یداور IFSCداور 
 مراحهل  گذراندن در حا  هك یارآموزك داوران است نکمم چنینهم IFSC .شوند گرفته به كار مسابقه یک در توانندمی زین اضافه IFSC داوران

 و اعهالن  مسهئو   ،IFSC داورمنصهوب نمایهد.    ،اشیداور فیوظها  انجام در IFSC داور به کمك یبرا را هستند خود ملیع آموزش دور یانیپا
 .است مسابقات برنامه در یمهم رتغیی هرگونه و اعتراضات ،نتایج و شروع هایِفهرست عمومی انتشار
 .نماینهد مهی  همراهی ،اشیداور فیوظا انجام دررا  IFSC داور كرده است، منصوب عضو میزبان ونیفدراس ای مسابقات زبانیم هكملی  داوران
 ای المللیبین  مدر یدارا دیبا ملی داوران .است هاBoulder ای ریمس یرو بر اندهندگمسابقه عملکرد درباره قضاوت ،ملی داوران یاصل وظیفه
 شهان ی. اباشهند  آگهاه  فشهان یوظا بهه  و داشهته  IFSC مصهوب  مسابقات بر مكحا مقررات و فنی نیقوان از یكامل اتاطالع دیبا هاآن .باشند ملی
به همراه نمایندده نند     IFSCاگر رئیس هیئت داوری در قضاوت نقش داشته باشد؛ داور  .ندینمامی وظیفهانجام IFSC داور نظر ریز ماًیمستق

 اعضای هیئت رسیدگ  به اعتراضات هستند.

 سرطراح (د

 و طراحهی  بهه  مربوط امور تمامی درباره رویداد پیش از كرده است، نییتعرا میزبان مسابقه  هاآن هك طراحی میت یاعضا فکریهم با سرطراح
 و تعمیهر  ؛IFSC مقررات با مطابق ،موردنیاز زاتیتجه گرید و 2یتیحمانقاط  ،هارهیگ نصب ،Boulder یا ریسم هر طراحی شامل مسیر، دارینگه
 مسهئو  ، . سهرطراح دیه نمامهی  وظیفهه انجام ،اندهندگمسابقه ردنك گرم اناتکام دارینگه و نصب طراحی، و هاBoulder و رهایمس سازیپا 
 مسهابقه فضهای   مربهوط بهه   فنهی  مسهائل  در یداور هیئت رئیس به است، هاBoulder ای رهایمس از یک هر یمنیا و فنی یاستانداردها نتر ك

 سرطراح كند.توصیه می داوران به را ییدئویو یهانیدورب یریقرارگ محل و كرده، كمک Lead صعود یرهایمس نقشه تهیه به ،دهدمشاوره می

                                                                        
1 Competition Area 

2 Protection points 
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 بهه  ،گذراننهد مهی  را خهود  یآموزش دور یینها مراحل هك ،مسابقه در حاضر ارآموزك انسرطراح از یک هر و مسابقات درباره یگزارش است ملزم
IFSC دینما ارائه. 
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 های عضوفاساطیو  -۲

 مقدمه

 IFSC گذاردمی احترام امالًك شانملی یهاتفعالی زمینه در عضو یهاونیفدراس یداخل استقال  به. 

  عضو یهاونیفدراس یهامسئولیت

 نیه ا خهواه  ،اسهت  IFSC مصهوب  مسهابقه  یهک  در هها آن وابستگان و مسابقات زبانانیم تمامی ،عضو یهاونیفدراس فیوظا از ریز یهامسئولیت 
 :ندینما همکاری مسابقه یبرگزار در مسابقات زبانیم ای ملی ونیفدراس باكه این ای باشند داشته اریکهم IFSC با ماًیمستق وابستگان

 IFSC ینحصهار ا نظهارت  تحت صعودهای ورزشی المللیبین مسابقات در ورزش اجرای و گسترش ،جیترو هك تهکن نیا دوشرطیقیب رشیپذ (أ
 .است

 یمهال  انیحام ،ونیزیتلو مانند)ی سازمان چیه با باشد تضاد در IFSC منافع با است نکمم هك یگرید توافق ای یمال قرارداد ،هكنیا از نانیاطم (ب
 .نگردد منعقد IFSC یتبك هاولی موافقت افتیدر بدونغیره(  و مسابقات

 اشد.ب IFSC مقررات و نظرات پیرو حا  همهاتخاذ تصمیماتی كه ممکن است با بهترین منافع ورزشی در تضاد باشد، در  در (ج

 :است IFSC عضو یهاونیفدراس یهامسئولیت از لیذ موارد 

 كمیتهه  کیپزش نیقوان وعهمجم یک،المپ منشور اصو  از مقتدرانه تیحما و خود بوعتم شورك در ورزش نیا نهفعاال توسعه و جیترو ،تیریمد (أ
 .است شدهتنظیم IFSC طرف از هك صعودهای ورزشی المللیبین مسابقات بر مكحا مقررات و نیقوان و یکالمپ المللیبین

 پوشهش اصهو    تحهت  نمسهئوال  و اندهندگمسابقهكه این از نانیاطم و ،آن جیترو و ورزش نیا مقررات و نیقوان از تیحما و اطاعت  ،در (ب
 كنند.می تیرعارا  جوانمردانه ورزش ممتاز و دهیپسند

 از یرویه پ ؛ممنوعهه  ادهمه  ههر  یا و مخدر مواد از متبوعشان شورك یرسم مسئوالن و اندهندگمسابقه استفاده هیعل نهفعاال و مستمر وششك (ج
 .شودمی خواسته هانآ از هك یزمان هر در و مسابقه انیجر از خارج هاییشآزما یاجرا در ضمانت منظوربه ارهاكراه و نیقوان تمامی

 به وجهود  شورشانك در هاآن یجسمان شرفتیپ ای و اندهندگمسابقه یسالمت یبرا را خطری بروز انکام هك ینیتمر ای وهیش هر از یریجلوگ (د
 .آورد

 ایه  سهود  بهه  منجهر  هكه  مقررات و نیقوان در بیفر و یاركدست هرگونه مقابل در ،شورشانك یورزش عوامل مجموعه هك تهکن نیابه  تعهد (ه
 .آورند به عمل یریجلوگ آن از و نموده مقاومت ،شود هاآن یهامیت مسئوالن ای و اندهندگمسابقه یبرا یمنفعت

 مقامهات  ،اندهنهدگ سهابقه م تمامی با یمقتض و املك احترام با حا  همه در ،شورشانك یرسم مسئوالن و اندهندگمسابقه هكنیا از نانیاطم نو
 خارج یهاتفعالی طو  در ای مسابقات یبرگزار زمان طو  در را احترام نیا و نموده رفتار ،یورزش یهاتفعالی با مرتبط عوامل گرید و یرسم
 .ندینما حفظ مسابقه از

 .نندك دایپ املك اطالع مسابقات به مربوط اتیجزئ تمامی از هك است اندهندگمسابقه و تیم یرسم مسئوالن یهامسئولیت از نیا 

 مسابقات به تیم ها ورود یستگیشا

 :دینما اعزام مسابقه به را زن و مرد اندهندگمسابقه از میت یک تواندمی لیذ طیشرا تیرعا در صورت IFSC عضو ونیفدراس هر 

 .باشند دهندگانمسابقه نامثبت و انتخاب بر مكحا نیقوان عیمط دیبا هاآن كهاین (أ

 .ندینما یوتاهك IFSC به نسبت شانیمال تعهدات بر مكحا نیقوان در دینبا هاآن كهاین (ب

 .نمایند كوتاهی است، شدهگرفته IFSC یانضباط هایِنامهآیین اساس رب هك بعدی اقدام ای ی،ریگمیتصم هرگونه برابر در دینبا هاآن كهاین (ج

 چنهین  صهدور  درخواسهت  IFSC كهاین یا و باشند داشته المللیبین مسابقات مجوز خود همراه، به شدهنامثبت اندهندگمسابقه تمامی كهاین (د
 باشد. كرده دریافت آنان برایرا  یمجوز

 مطابق را زنان و مردان از لکمتش یمل میت یک توانندمی تنها مربوطه یهاونیفدراس ،باشد داشته IFSC عضو ونیفدراس یک بیش از یشورك اگر 
 .ندینما اعزام مسابقات به شورك آن مجاز برای سهمیه با
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 اندهندگمسابقه نامثبت

آن را  IFSC و قیدشهده  ،مسهابقات  بهه  مربهوط  یهاهاطالعی در هكرا  اندهندگمسابقه نامثبت مهلت ، موظف است تاملی یهاونیفدراس از هر یک 
 .دهد قرار توجه مورد كند،می منتشر

، بها توجهه   IFSCكننده در هرگونه رویداد دهندگان شركتقابل پرداخت توسط هر فدراسیون عضو در رابطه با مسئولین تیم یا مسابقه نامثبت هزینه 
 :به این منظور باید موارد زیر را در نظر داشت محاسبه خواهد شد،ه نام مربوطثبتنام شده در تاریخ به تعداد اعضای تیم ثبت

نهام وجهود   امکان اصالح ثبهت  ظر گرفته شده باشد كه در آن بازهنام در نی زمانی پس از تاریخ ثبتاز این قوانین، یک بازه 3اگر در بخش  (أ
 دارد؛ و

 نام عضوی از تیم را لغو كند،، ثبتIFSCی مکتوب به ک اطالعیهی زمانی با ارسا  یدر طو  این بازه فدراسیون عضو (ب

 قابل بازگرداندن خواهد بود.درصد  ۵0 كسرنام با ی ثبتنام صورت گرفته، هزینهآنگاه در رابطه با لغو ثبت

، فدراسهیون  مهانی جههان جوانهان   قهرنام اعضای تیم  مسئولین رسمی تیم به منظور شركت در مسابقات جام جهانی، قهرمانی جهان یا هنگام ثبت 
ی اعضای تیم مسئولین رسمی تیم را ی رسیدن و خروج( برای همهی زمانبندی شدهعضو باید اطالعات تماس )مانند اطالعات اقامت، برنامه

 ارائه دهد.

 المللیبین هایپروانه

 تكشر برای ،خود هشدنامثبت و مسئولین تیم اندهندگمسابقه از هر یک IFSC المللیبین مسابقات جیرا پروانه داشتن از دیبا عضو ونیفدراس هر 
 تنهها  .را دریافت كرده اسهت  ایپروانه نیچن صدور درخواست، IFSCمطمئن شود كه  ایاطمینان حاصل نماید.  IFSC شدهتصویب مسابقات در

 .ندینما ارائه ،IFSC المللیبین پروانه دیتجد ای صدور برای را خود درخواست فرم مجازند عضو یهاونیفدراس

 :دینما ارائه را لیذ موارد دیبا ،خود و مسئولین تیم اندهندگمسابقه از هر یک یبرا المللیبین پروانه افتیدر منظوربه ونیفدراس هر 

 ی؛رسم تقاضانامه تکمیل فرم (أ
 ؛مربوط حسابصورتتعیین نموده و دریافت  دیجد پروانه صدور یبرا IFSC ای كههنیهزپرداخت  (ب

سها  بعهد    ید 10) دسهامبر  میکه  یسه  تها ( یهک سها ِ خورشهیدی    ید 11) هیه ژانو او  از یعنی ؛میالدی یمیتقو سا  یک یبرا تنها پروانه هر 
و مسهئولین   اندهندگمسابقه طرف از ،IFSC به آن ارسا  و یرسم یتقاضا فرم لیمکت با تواندمیعضو  ونیفدراس هر .دارد اعتبار( خورشیدی

 .دینما پروانه ساالنه اعتبار دیتجد به اقدام ،خود تیم

، چنهین  هستنددهندگانی كه دارای دو ملیت مسابقهدر رابطه با آن را دارد.  یدهنده باید عضو فدراسیون ملی كشوری باشد كه گذرنامههر مسابقه 
فصهل  ، انتخاب نمایند. تغییر تهیم در نهیم  IFSCرا برای شركت در مسابقات مصوب  عضوباید یک فدراسیون مقامات رسمی دهندگان و مسابقه
ورزشکاران پس از یک تغییر ملیت تا پیش از یهک   ، هركدام كه زودتر بود، مجاز نیست.IFSCمارس یا اولین مسابقه تقویم  1پس از  مسابقات

 تغییر در ملیت یک ورزشکار باید با توافق دو فدراسیون عضو صورت پذیرد.. هرگونه ساله مجاز به تغییر ملیت دیگری نیستند 4ی زمانی بازه

فصل مسهابقات  اند. تغییر تیم در نیمهر یک از مسئولین تیم باید عضو مورد تأیید فدراسیون ملی كشوری باشند كه برای آن كشور انتخاب گردیده 
 آید. اعتراض ایمنی مدیر تیم تنها به عنوان یک نفر به حساب می معرفی یک نفر از طرف چند كشور بالمانع است. لکن در مجاز نیست.

ی هها جریمهه )شود. نسبت به برخوردهای انضباطی به عنوان یک فرد در نظر گرفته مینام می گردد ثبتنیز تیم  مسئو  به عنوانورزشکاری كه  
 (گردد.تجمیع می ممکن

 هانهیهز

هدای  جریمده ، غیهره(  و اعتراضات به یدگیرس هزینه المللی،بین هایپروانه هزینه ،مسابقات یورود هزینه ،تیعضو حق قبیل )از هانهیهز تمامی 

 بر عههده  گردد( و سایر مخارج به تنهای متحمل م  Organisers Handbookهای مادی )برای مثال به موجب نقض این قوانین و/یا بند
 .است عضو ونیفدراس

 ،اركه  نیا انجام در یوتاهك در صورت .دینما پرداخت آن اتمام سررسید پیش از را IFSC حسابصورت مبلغ تمام است موظف عضو ونیفدراس هر 
 .شد خواهد اعما  -1۹-2 قانون
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، نشهود  افهت یدر آن هزینهه  كهوقتی تا یاعتراضهیچ  .گردد پرداخت نماینده فنی به ماًیمستق دیبا آن به یدگیرس هزینه ،اعتراض یک ارائه هنگام 
 ها صحبت شده است.مگر در مواردی كه در این قوانین از آن ،گرفت نخواهد قرار یدگیرس مورد

 معلق جاری ایِههنامآیین و نیقوان طبق ،هاآن تیعضو ،ندینما یوتاهك IFSC یهانهیهز پرداخت به مربوط مقررات از هك یعضو یهاونیفدراس 
 .خواهد شد لغو ،تاًینها و

 .نمایدمی منتشر و نییتع ساالنهطور به ،IFSC را پرداخت قابل یهانهیهز زانیم 
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 قوانین عمومی -3

 هاگرایش

 :است ریز های1گرایش شاملتحت این قوانین  صعودهای ورزشی مسابقات 

 .شوندبندی میردهروی یک یا دو مسیر  شانمیزان پیشرفتدهندگان براساس مسابقه :Lead  (أ

 .شوندبندی میردهشده  صعودهای Boulder دهندگان براساس تعدادمسابقه :Boulder  (ب

 .شوندبندی میدهندگان براساس زمان موردنیاز برای صعود یک مسیر استاندارد ردهمسابقه سرعت: (ج

 شوند. بندی میرده leadو  boulderشان در طو  سه مرحله با ترتیب، سرعت، دهندگان براساس عملکرد تركیبیمسابقه ترکیبی: (د

 یمنیا

 .است مسابقهاجرای  با مرتبط یهاتفعالی یتمام و تماشاگران قسمت و مسابقهی فضا در یمنیا حفظ مسئو  ،مسابقات زبانیم 

كامل مسئو  تجهیزات و پوشاكی است كه در هنگام صعودش استفاده  طوربهو  تنهاییبهدهنده باید به این موضوع توجه داشته باشد كه هر مسابقه 
 كند.می

 ای و شروع اجازه شامل ،باشد ارتباطدر  مسابقه فضای یمنیا با هك یموضوع هر درباره یریگمیتصم اختیار ،سرطراح مشورت با ،یداور هیئت رئیس 
خللی ایجهاد   مسابقه یمنیا در یداور هیئت رئیس نظربه  انب هك یاشخاص ای و مسئوالن از هر یک .داشت خواهدرا  ،مسابقه از بخش هر ادامه

 .شوند اخراج مسابقه محدوده از ای ناركبر وظایفشان از عاًیسر دیبا ،برود هاآن از سوی تخلف بروز احتما  ای نموده باشند،

 تجهیزات

اسهتانداردهای قابهل   “)مقایسهه  المللی قابهل معاد  بین ایا ی EN، باید با استاندارد مربوطه شونداستفاده می IFSCتمامی تجهیزاتی كه در مسابقات  
قابهل  باشد. استانداردهای  شدهمشخصداوری  هیئت رئیسیا، در شرایط استثنایی توسط  IFSCمطابقت داشته باشد مگر آنکه توسط ( ”كاربرد
 از: اندعبارتبر اساس تاریخ صدور این قوانین  كاربرد

 قابل كاربرداستاندارد  وسیله

 EN15151-1نویس()پیش شونده(قفل) تیحماابزار 

 EN15151-2نویس()پیش شونده(غیر قفل) تیحماابزار 

Harness EN12277 (Type C) 

 EN12572-3 های صعودگیره

 EN892 طناب صعود

 EN12572-1, EN12572-2 های صعودسازه

Karabiner( ها)پیچ EN12275 (Type H) 

Karabiner( خود قفلها)شونده EN12275 (Type H) 

Quickdraw   نوار تسمه EN566 

                                                                        
1 Discipline 



 12  1.۹.2 نسخه - 201۹قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 

Quickdraw   Karabiner EN12275 (Type B, Type D) 

Quickdraw     اتصاQuick-Link EN12275 (Type Q) 

 کادر پزشکی

 یها  دهندهمسابقه برای ای كهصدمه یا حادثه هر به رسیدگی برای ( ”پزشک مسابقه“) پزشکیک  كه اطمینان حاصل كند دیبا یداور هیئت رئیس 
 آخهرین  تهالش  پایهان  تها  كهردن  گرم دیواره یا قرنطینه منطقه شدن باز زمان از باید مسابقه پزشک .آماده است دهد،می  رخ هاتیم مسئوالن
 باشد. حاضر مسابقه از مرحله هر در دهندهمسابقه

 دادن نیست، آنگاه:دیدگی یا بیماری قادر به مسابقهای به هر دلیلی همچون آسیبدهندهاگر رئیس هیئت داوری اعتقاد داشته باشد كه مسابقه 

پزشهک مسهابقه آزمهایش    دهنده توسط پزشک مسابقه را بدههد. در ایهن حالهت    رئیس هیئت داوری این اختیار را دارد تقاضای معاینه مسابقه (أ
 جسمانی زیر را انجام خواهد داد:

 .دهد انجام شیپا هر یرو بر یمتوال پرش ۵ بتواند دیبا دهندهمسابقه های تحتانی:اندام (1

 ود.شنا بر ،یمتوال طورو به دستشبار و با استفاده از هر دو  ۵ بتواند دیبا دهندهمسابقه های فوقانی:اندام (2

اصهل شهود. یهک    حهها اطمینهان   از خهونی نشهدن گیهره    كهه  ایگونهه باید بتواند خونریزی را متوقف كند به دهندهمسابقهخونریزی:  ا3

  مشاهده بر روی دستما شود، هیچ اثر از خون نبایدپس از قرار دادن چسب بر روی آن( گذاشته میزخم )ی بر روی سفید كاغذدستما 
 شود.

 هیئهت  رئهیس  آنگهاه  ،تسین مناسب مسابقه یبرا دهندهمسابقه تیوضع داشت اعتقاد مسابقه کپزش اگر های فو شیآزما نتیجه به توجه با (ب
 وجهود  مهوردنظر  دهنهده سهابقه م بهبهود  بهر  مبنی مدركی كهدرصورتی ،بعد نوبت یبرا .دینما منع مسابقه انجام از را دهندهمسابقه دیبا یداور

 مسهابقات  کپزشه  كهه درصهورتی  ،فهو   هاییشآزما مجدداز انجام پس .دینما مطرح اًمجدد را کیپزش نهیمعا درخواست تواندمی او داشت،

 .بدهد دهندهمسابقه هب را مسابقه انجام اجازه دیبا یداور هیئت رئیس ،داد صیتشخ مناسب رقابت ادامه یبرا را دهندهمسابقه تیوضع

 رسیدگی شود. ،نردبان با نیزم هب Boulder یباال از آمدن نییپاقبیل  از ،گاندهندمسابقهخاص  هایتقاضا به دینبا یطیشرا چیه تحت 

 فضای مسابقه

 .می شوند طور مشخص تفکیکبهناطق آزاد برای عموم از مفضای مسابقه  

یهک منطقهه   دو هرگهز نز  شهود یمه ی حطرا آن نارك در و نهیقرنط همحوط از خارج معموالً های كهژیو و مشخص یفضاها در تنها گاریس دنكشی 
برای كشیدن سیگار بایهد هماننهد بخشهی از     شدهدادهتخصیص  هر فضای .است مجاز ،و یا منطقه مسابقه نیست ی ترانزیت، منطقهفراخوانی

 منطقه قرنطینه اداره شود.

 مسهابقه  فضهای  در را یکه ترونیکال ارتبهاطی  تجهیهزات  هرگونه از استفاده ای داشتن همراهبه  اجازه هاتیم مسئوالن ای اندهندگمسابقه از یکهیچ 
 .كند اعالم مجازرا  تجهیزات این یداور هیئت رئیس هكاین مگر ،ندارند

 دسترسی به فضای مسابقه

 زیر مجاز به ورود به فضای مسابقه هستند: شدهمشخصفقط افراد  

 IFSCمسئولین  (أ

 مسئولین میزبان (ب

 (داوری یا به نیابت از او. هیئت رئیس با هدایتباشند )شركت در مرحله جاری مسابقه  طیواجد شرادهندگانی كه مسابقه (ج

 كردن(فقط در منطقه قرنطینه گرمها )تیممسئولین مجاز  (د

داوری كسب اجازه كرده باشند. این افراد در مدت حضورشان در فضهای مسهابقه بایهد     هیئت رئیسمشخص از  طوربهاشخاص دیگری كه  (ه
از هرگونه مزاحمت یا و اطمینان حاصل شود همراهی و نظارت شوند تا از رعایت موارد حفاظتی فضای مسابقه  تأییدشدهتوسط یک مسئو  

 دهندگان ممانعت شود.دخالت غیرضروری به مسابقه
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 هیئت یسرئ .در فضای مسابقه مجاز نیست ،B3و یا  B1 ،B2های دستهدهندگان معلو  هی سگ برای مسابقه، به استثنای همراحضور حیوانات 
 شود. قائلتواند برای این مورد استثنا داوری می

  و تجهیزات پوشاک

  دهنده:. هر مسابقهمطابقت داشته باشندمرتبط  های قابل كاربرداستانداردشوند باید با استفاده می دهندگانتمامی تجهیزاتی كه توسط مسابقه 

 به تن داشته باشد؛ Harnessی مرتبط( هایش كفش سنگنوردی و )در مسابقهباید در طو  تالش (أ

هایش اسهتفاده كنهد. ههیچ عامهل بهبهود عملکهرد دیگهری        از یک كیسه پودر و پودر )جامد یا مایع( برای دستتواند بنا به اختیار خود می (ب
 ؛مورد استفاده قرار گیرد، )مثال رزین( تواندمین

 استفاده كند. Helmetاز  تواندمی (ج

 ی صوتی به همراه داشته باشند.صعود نباید هیچ وسیله دهندگان در زمانمسابقه

ی شدرو   ابعاد شماره. دهنده نصب شودامالً مشخص، پشت لباس مسابقهكور طبه دیكرده است، با هیمسابقات ته زبانیشروع كه م یرسم شماره 

كنهد   هیه ته زین یااضافه یِهارهشما تواندیمسابقات م زبانیمبزرگتر باشد. IFSC Organisers Handbook نباید از ابعاد مشخص شده در 
 دهنده نصب شوند.شلوار مسابقه پاچه یكه بر رو

 پوشاک تیمی

مطبوعهاتی كهه    ههای نشسهت و ها، شامل مصاحبهجلسات )های رسمی و در مراسمفدراسیون عضوشان را كه  دهندگان و مسئولین رسمیمسابقه 
رسمی مشخص تیمی به تن داشته باشند، كه شامل یکسان كنند، باید لباس وند( نمایندگی میشیا میزبان رویداد تدار  دیده می IFSCتوسط 

 با مشخصات زیر است: بلندآستینیک پیراهن 

 و  ؛آن كشور باشد IOCدارای نام كامل و یا كد رسمی سه حرفی  (أ

 دارای لوگوی فدراسیون عضو باشد؛ و)اختیاری(  (ب

 باشد. خود دارای نمایشی از پرچم ملی )اختیاری(  (ج

 به تن داشته باشند: مشخصتیمی یکسان  لباسهستند باید در هنگام صعود  فدراسیون عضوشاندهندگانی كه نماینده مسابقه 

ملهی ورزشهی یها در طهرح و      یهها رنهگ یا كوتاه باشد( در  بلندآستینتواند كه می) راهنیپپوشا  باالتنه یکسان شامل كه باید شامل یک  (أ
 همچنین باید: هاراهنیپباشد. این  هیشبمشخص  هایرنگ

 دارای لوگوی فدراسیون عضو بوده؛ و (1

 شند؛ وابپرچم ملی  دارای نمایش (2

 نوشته شده باشد. كشور IOC یرسمحرفی كد سه یانام كامل قابل تشخیص در پشت پیراهن با یک رنگ  (3

رنگ لباس تیمی هر كشور باید بهرای   2020باشد. با آغاز فصلدهندگان مرد و زن متفاوت تواند برای مسابقهطرح لباس تیمی هر كشور می (ب
 دهندگان مرد و زن یکسان باشد.مسابقه

 تبلیغات

 باشند: داشته مطابقت لیذ یغاتیتبل نیقوان با دیبا هالباس و زاتیتجه تمامی 

 ؛متر مربعسانتی 1۸حامی مالی مجموعا  ایو  نندهكدیتولنشان  پوشش سر: (أ

لوگوی گرافیکی  .متر مربع باشدسانتی 300تر از نباید بزرگ درمجموعمالی كه  های() یحامتبلیغاتی  نشانِ: یتیم تنهپوشا  باالتنه پایین (ب
یک طرح تزیینی در قالب تکی یا یک نوار تکراری كه بیشتر صورت تواند بهعبارتی نباشد( می گونههیچكه شامل نام یا سازنده )یا تمثیلی 

های زیر نمایش داده شوند، بها ایهن توضهیح كهه     توانند در یکی از وضعیتها میسانتیمتر عرض نداشته باشد، استفاده شود. این طرح ۵از 
 خود قرار ندهد: الشعاعتحتچنین نمایشی سیمای لباس را 

 در میانه پایینی آستین (1
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 در درز بیرونی آستین (2

 در پایین درز بیرونی لباس (3

 .متر مربع باشدسانتی 100تر از درمجموع نباید بزرگ ه ( تبلیغاتی حامی مالیهایِنشانِ )تولیدكننده و  نشانِ كیسه پودر: نام و یا (ج

 تولیدكننده؛ نشانِكفش و جوراب: فقط نام و یا  (د

 یبهرا  ،بهاال  در شدهنییتع یِهاهمحدود شامل ی،وبكخا  مثل ،ردیگمی قرار دهندهمسابقه بدن یرو بر ماًیمستق هك یغاتیتبل عالئم و هانام (ه
 .خواهد بود بدن از بخش آن

 وارهید دارینگه

 مهن یا یروش با ،IFSC داور دستور در صورت تا دعین كنم مسابقه مراحل از یک هر یبرگزار طو  دررا  ارآزمودهك میت یک است موظف سرطراح 
 .شود تیرعا دقیقاً دیبا یحفاظت و یمنیا هایِنامهآیین دهند. انجام را وارهیدالزم بر روی  مرمت هرگونه ،مؤثر و

 یریجلوگ یبرا را دیواره سرطراح ،ارك نیا اتمام با .بدهد را وارهید یمرمت ارك هرگونه بیترت سرعتبه است موظف سرطراح ،IFSC داور دستور با 
 یداور هیئهت  رئهیس  ایهن  كند.اعالم می داوری هیئت رئیس به را نتیجه و كرده یبازرس یبعد دهندگانمسابقه به ضرر ای و کمك هرگونه از

 رفتهه یپذ میتصهم  نیه ا بهه  اعتراضهی  چیهو  را خواهد گرفت، یینها میتصم ،مسابقه از مرحله آن مجدد شروع و توقف ای ادامه یبرااست كه 

 .شد نخواهد

 وردهاکر و هابندیرده

 IFSC كندمی منتشرزیر را های بندیرده: 

 .شودمیبرای هر سا  و هر دسته، كه مطابق با بخش مرتبط از این قوانین محاسبه  یجهان جام بندیرده (أ

ه صورت جمهع  و سرعت، كه باید ب Boulder ،Leadهای یک از گرایشبرای هر (CUWR)پیوسته به روزرسانی شونده  یجهان بندیرده اب
ماههه ماقبهل،    12ی ت دورهجهانی و یا قهرمانی جهان، در مهد  دهندگان در هریک از مسابقات جامامتیازهای داده شده به مسابقهدار وزن

 محاسبه شود؛ و

 ركوردهای جهانی برای گرایش سرعت. (ج
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 سونا انضباطی -4

 مقدمه

 .دارد تام مسئولیت ،گذاردمی اثردر فضای مسابقه مسابقه  یبرگزاربر  هك یماتیتصم و هاتفعالی تمامی درباره یداور هیئت رئیس 

تهیم كهه    یا مسهئو   دهندهمسابقهاز  هك یانضباطیب نوع گرفتن در نظر با و تخلفات به مربوط نیقوان به توجه با IFSCداور  و یداور هیئت رئیس 
 :ندینما اتخاذ را ریز اقدامات و ماتیتصم دیباسر زده، برای مسابقه ثبت نام گردیده 

 ؛غیررسمی صورتبه ی،شفاه اخطار (ح

 .زرد ارتك اعما  با همراه یرسم اخطار (ط

 :دیبا یداور هیئت رئیسقرمز،  ایصدور كارت زرد  پس ازفرصت مناسب  نیدر اول  

ع كه اقدامات موضو نیره به امربوطه( با اشا دهندهمسابقهنداشتن سرپرست، به  در صورت ای) میبه سرپرست ت یكتب یااظهارنامه میبا تسل (أ
 متذكر شود. هاآنبه مربوطه چه خواهد بود، تخلف را  نیقوان بر اساس یبعد یانضباط

 در خصهوص  شهنهادی پی ایه و هرگونهه مهدر     صورت گرفتهه مشروح از تخلف  یگزارش همراهبه  ،یكتب اظهارنامه نینسخه از ا کی ارائه (ب
 .IFSC یانضباط كمیته بهمنظور ارجاع آن ، بهIFSCبه  تر،شیب مجازاتاعما  

 اخطار کارت زرد

 :شود صادر لیذ نیقوان از تخلف یپ در تواندمی (ط-2-4 بند به توجه با ،زرد ارتك اخطار 

 دهنده یا مسئو  تیم در فضای مسابقه:بقهیک مسا زده ازسرتخلفات  (ی

 رفتار غیر ورزشی به صورت خفیف؛ یا (1

 .فیخفصورت به زننده یرفتارها ای الفاظ از استفاده (2

 :از اندعبارت هاآنكه برخی از ، نمایندصادر می منتصب شده برای مسابقه IFSCهریک از مسئوالن  كهی دستورات در مورد ( 

 یا رئیس هیئت داوری؛ IFSCكردن به دستور داور گرم نهیقرنط منطقه به بازگشتن در موردیبتعلل  (1

 شده است؛زمانی كه دستورش داده مسابقه منطقه به ورود و یفراخوان منطقه  تر در موردیب تعلل (2

 ؛IFSCبه دستور داور  مسابقه شروع در یوتاهك (3

 ها:تجهیزات و مراسم در مورد ( 

  ؛زاتیتجه و پوشا  به مربوط مقررات و نیقوان تیرعا در یوتاهك (1

 ؛است كرده تهیه مسابقات زبانیم هك هدهندمسابقه شماره یدنپوش در یوتاهك (2

 ؛زیجوا عیتوز مراسم درمسابقه،  برتر فرد سه تكشرعدم  (3

داشهت كهه در طهو  آن    منظور تأمین منافع مسئولین تهیم، اجهازه نخواههد    ای كارت زرد دریافت كرده باشد، بههر یک از مسئولین تیم در مسابقه 
 ای در درون فضای مسابقه دسترسی داشته باشد.مسابقه به هر منطقه

 اخراج

 قرمز ارتك دادن نشان با همراه دیبا ارك نیا .دینما یریجلوگ مسابقه در دهندهمسابقه حضور از تواندمی هك است یشخص تنها یداور هیئت رئیس 
 .باشد

 :داشت خواهد یپ دربرای وی،  یبعد مجازات بدون را دهندهمسابقه یفور اخراج و قرمز ارتك صدور ،لیذ تخلفات 

 (؛برقرار باشد. در تعریف شرایط قرنطینه )هرگاه قرنطینه مطرح شدهی مسیرها بلدرها غیر از موارد درباره اتاطالع گردآوری (أ

 ؛دنشدهییتأ لیوسا و زاتیتجه از استفاده (ب

 ؛فضای مسابقهدر  حضور مدت در طو ای یا دریافتی مخابره یارتباط یوسیله هر نوع از یرقانونیغ استفاده (ج

  :داشت خواهد یپ در را IFSC یانضباط كمیته بهوی  ارجاع با اهرهم ،مسابقه از دهندهمسابقه یفور اخراجو  قرمز ارتك صدور لیذ تخلفات 

 دهنده یا مسئو  تیم در فضای مسابقه:مسابقهزده از تخلفات سر (م
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ت شهرایط  ر مراحلی كه تحداز افرادی غیر از موارد در نظر گرفته شده در تعریف شرایط قرنطینه،  اتاطالعو فراهم كردن  گردآوری (1
 ها عبارتند از:قرنطینه برگزار می شوند، كه برخی از آن

 از هر شخصی خارج از فضای مسابقه؛ (أ

 از هر شخصی كه روی مسیر بلدر مربوطه تالش كرده است. (ب

توانند از سایر اعضای دهندگان میگردد، مسابقهاجتناب از شک، در مراحلی از مسابقه كه شرایط قرنطینه اعما  نمیبه منظور 
 ی مسابقه قرار دارند چه قبل چه در حین صعود ایشان اطالعات دریافت نمایند؛تیم كه خارج از منطقه

 ؛است ریمس یرو بر تالش ای صعود یبرا شدن مادهآ حا  در هك یدهندهمسابقه حواس نمودن آشفته ای ارك در دخالت (2

 ؛IFSC مسئوالن ای و مسابقات یبرگزار مسئوالن ایو  داوران دستورات از اطاعت در یوتاهك (3
 ؛زاتیتجه و پوشا  یرو بر غاتیتبل به مربوط نیقوان از یچیسرپ (4

 یا ؛مسابقه انیجر در یجد یهامزاحمت گریدایجاد  ای یرورزشیغ رفتار (۵

هر  ای هادهندگان، مسئولین تیممسابقه ،مسابقه یبرگزار مسئوالن ،IFSC یرسم مقامات به نسبت نیتوه و دیتهد ،زیآمخشونترفتار  (6
 ی؛گرید شخص

یها  کان اسه  ههر محهل   یها ی در سالن برگهزار ، در انظار عمومی اماخارج از فضای مسابقه دهنده یا مسئو  تیم، زده از مسابقهتخلفات سر (ن
 :مسابقه مورداستفادهامکانات 

 ؛یجد یهامزاحمت گرید ای یرورزشیغرفتار  (1

 ازجملهه هها ) تهیم  یاعضها  ،مسهابقه  یبرگهزار  مسهئوالن  ،IFSC یرسهم  مقامهات  بهه  نسهبت  نیتهوه  و دیه تهد ،زیه آمخشهونت  رفتار (2
 ی؛گرید هر شخص ا( یاندهندگمسابقه

 در مسابقه، پس از دستور رئیس هیئت داوری. BMIاجتناب از انجام تست  (س

 .است منتشرشده IFSC اعتراضات و انضباطی قوانین در جداگانه طوربه شودمی انجام IFSC یانضباط كمیتهبه  پرونده ارجاع دنبا  به هك یاقدامات 

 تجمیع جرائم انضباطی

 .داشت خواهد یپ در مسابقه آن ازرا  آن فرد اخراجصدور كارت قرمز و  ،مسابقه یک دربرای یک شخص  دوم زرد ارتك صدور 

 :داشت خواهد یپ در را ریز جینتا از یکی ،مسابقات از فصل یک دربرای یک شخص  زرد ارتك نیسوم صدور 

لیسهت  وی از  نگهاه آ ،باشهد  كرده نامثبت ،شودمی محاسبه( WRی )جهان بندیرده در هك IFSC مصوب یبعد مسابقه در دهندهمسابقه اگر (أ
 نام آن مسابقه حذف خواهد شد؛ثبت

 مصهوب  مسهابقه  در (نموده تافیدردر آن  را سوم زرد ارتك هك گرایشی در) تواندنمی دهندهمسابقه ،نباشد اجراقابل الف مورد كهدرصورتی (ب
 .دینما نامثبت ،شودمی محاسبه( WRی )جهان بندیرده در هك IFSC یبعد

 یابد.مینام برای فدراسیون عضو مربوطه به تناسب كاهش ی ثبتدر هر صورت، سهمیه

 اشخاص ریسا

 تمهام  لهزوم  در صهورت  و ،نمهوده  اخهراج  مسهابقه  محهدوده  از فهوراً  ،اسهت  شده یتخلف بکمرت هكرا  یشخص هر دارد اجازه یداور هیئت رئیس 
 .دارد نگاه قیتعل حالت به مهم امرِ نیا انجام تا را مسابقه یهاتفعالی
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 افزایی )دوپینگ(توا مباسزه با  -5

 پذیرش

 IFSC، است پذیرفته را( 1دكُمعروف به ) جهانی افزاییتوان ضد دستورالعمل. 

 اعمال

  .رودمی به كار ،شودمیو اجرا  دهیسازمان IFSC نظارت تحت هك یمسابقات تمامی یبرا این دستورالعمل 

 مقامهات  ،گاندهنهد نیتمهر  ،انمربی ،دهندگانمسابقه لیقب از ه شوندمی وارد مسابقات به هیئت همراه ای نندهكتكشر عنوان تحت هك یافراد تمام 
 .رعایت نمایند و رفتهیپذ را نیقوان نیا -۵-۵ بند و دستورالعمل نیا دناموظف ه کیراپزشیپ ای کیپزش میت یاعضا ی،رسم

 IFSC داخل نظارت بر اجرا در واجد هاینهاد

 .دنباشمی انضباطی و افزاییتوان ضد یهاكمیته ،IFSCالعمل در داخل راین دستو ناظر بر اجرای دقیق یهاهسته 

 اجرایی هایِضمانت و تخلفات

 .شد خواهد یدگیرس IFSC یانضباط مقررات و نیقوان و نامهنییآ ،استیس به توجه با افزاییتوان تخلفاتبه  
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 اعتراضات -6

 کلیات

 شامل افراد زیر باشد:، منصوب شده و شودمیای كه تحت این قوانین برگزار باید برای هر مسابقه رسیدگی به اعتراض هیئتیک  

 ی فنی؛ ونماینده (أ

 گرفته شده توسط رئیس هئیت داوری باشد(.اگر اعتراض مربوط به تصمیم  IFSCرئیس هیئت داوری )یا یک داور  (ب

  ارائه گردد. یسیبه زبان انگل دیاعتراضات، با نیبه ا یهااعتراضات و پاسخ یتمام 

 ارائه گردد:تمامی اعتراضات باید به یکی از افراد زیر  

 ؛ یا رسیدگی به اعتراض هیئتیک عضو  (أ

 دهد. ارجاع  رسیدگی به اعتراض هیئتمساله را به باید ، كه IFSCیک داور  (ب

 اعتراضات مربوط به ایمنی

ض مربهوط  اعترا"تسلیم شود ) با صرف نظر از هر شرط دیگری در این قوانین تواندمی اعتراضی ایمنی جدی برود، هرگاه امکان وجود یک مساله 
 (. یک اعتراض مربوط به ایمنی باید:”به ایمنی

 به صورت كتبی ارائه گردیده و وجه اعتراض الزم نخواهد بود؛  (أ

 به امضای مسئولین حداقل سه تیم متفاوت رسیده باشد، (ب

 .به كار گیرده و ی تشخیص داده شده، تعیین كرداقداماتی را برای برطرف سازی مساله بالفاصله باید رسیدگی به اعتراض هیئتو 

 اعتراضات رسیدگی به

 باید مشخص كند كه اعتراض مذكور:با دریافت اعتراض، هیئت رسیدگی به اعتراض  

 ؛ یادد شن، بازگردانده خواهكه این موضوع روی آن درج شده ی اعتراض و یا فرم اعتراضرد هزینهدر این مو، است ”نامعتبر“ (أ

 به اعتراض باید روند رسیدگی به اعتراض را پیش گیرد.در این مورد هیئت رسیدگی است،  ”معتبر“ (ب

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

 ردیده و به امضای: ای شامل همان اطالعات( ارائه گبرگه یا در موجود است ) IFSCصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت به (أ

 مسئو  تیم مربوطه؛ یا (1

 دهنده مربوطه رسیده باشد.به امضای مسابقهباشد نام نکرده چنین شخصی در مسابقه ثبت كهدرصورتی (2

 ؛ ودمربوطه باش همراه با پرداخت وجه اعتراضٍ (ب

 در آن موارد زیر ذكر شده باشند: (ج

 شده است؛ی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شماره (1

 دهندگان كه متاثر از اعتراض شده اند.دهنده یا گروهی از مسابقهمسابقه (2

 را نامعتبر قلمداد كند: گیردجای مییر در قالب های ز – -6-6با وجود برآوردن شرایط بند  –كه اعتراضی  تواندمیی به اعتراض هیئت رسیدگ 

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

 را مطرح كند؛ های این قوانین مرتبط نیستای كه به هیچ یک از بندمساله (ب

 نامعتبر است. به طریق دیگری كه كندمیموافقت هیئت رسیدگی به اعتراض  (ج
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 ( باشد:”تصمیم اصلی“مرتبط با مسابقه ) تصمیمات موارد عدم انطبا  با این قوانین، یامربوط به كه در رابطه با هرگونه اعتراضی  

 :باید هیئت داوری رئیس، باشد نتایج رسمی اگر اعتراض مربوط به (أ

 .ه اعتراض شده استبا تعیین اینکه به كدام نتیج مشخص و نشانه كند، ”مورد اعتراض“شده را نتایج منتشر (1

 واحد پخش میزبان مسابقات بخواهد به عموم اعالن شود كه نتایج مورد اعتراض است.از  (2

 هیئت رسیدگی به اعتراض باید به اعتراض: (ب

 ترین زمان ممکن با توجه به جدو  زمانی مسابقه؛ در سریع (1

 ،با استفاده از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد (2

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

 های رسمی ضبط شد؛ و فیلم (أ

 .IFSCهر فیلم ضبط شده برای پخش رسمی  (ب

 اگر: (ج

 ”نامشهخص “ت رسیدگی به اعتراض نتواند به یک حکم واحد ههم رای شهود، انگهاه اعتهراض     د، یا هیئنمدار  موجود غیر قاطع باش (1
 برجا خواهد ماند و هزینه اعتراض باید بازگردانده شود. اصلی پامحسوب خواهد شد، تصمیم 

 مدار  موجود قاطع باشند و هیئت رسیدگی به اعتراض به یک حکم واحد هم رای شود، آنگاه اعتراض: (2

 كند؛ یا ی اعتراض بازگردانده خواهد شد و تصمیم اصلی تغییر پیدا می، كه در این مورد هزینهشودمیب محسو ”موفق“ (أ

 ماند.ی اعتراض ضبط خواهد شد و تصمیم اصلی پابرجا می، كه در این مورد هزینهشودمیمحسوب  ”ناموفق“ (ب

از اعضای هیئت رسیدگی به اعتراض به شخصهی كهه رسهماً    و توسط یکی  شدهمیتنظصورت مکتوب ی رسیدگی به اعتراض باید بهنتیجه (د
 اعتراض كرده است، تسلیم شود.

 پیامد اعتراضات

 هیئت رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد.ی رسمی هر نتیجه 
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 هاقوانین گرای  -۲بش  
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7- Lead 
 اتلیک

 : دیبا Lead مسابقات 

در حهین صهعود   دهنهده  مسابقه .دنشو برگزار ،دارند ارتفاع متر 12 حداقل وشده طراحی Lead برای گرایشكه  یمصنوع یهاوارهید یرو بر (أ
. شهود تهأمین  در مسهیر،   شهده تعبیهه نقاط حمایتی ای از رشتهبا انداختن طناب در اش ایمنیو  هدحمایت شتک طناب از پایین با  باید مسیرها
 :داشته باشدرا  های زیربا ویژگی مسیر ایجاد قابلیت باید دیواره

 ؛متر طو  1۵حداقل  (1

 كه به موافقت رئیس هیئت داوری رسیده باشد.( خاصی)مگر در حالت متر عرض  (3) حداقل سه (2

 با مراحل زیر برگزار شوند: (ب

  ؛ وصعود خواهند شدصعود نمایشی كه پس از  شروع برای هر گروهِ همساننامسیر  دو شامل ،مقدماتی مرحله (1

 .دصعود خواهد شنهایی( شامل یک مسیر برای هر دسته كه بدون صعود نمایشی ی نیمه)و یا مرحله نهایی مرحله (2

 :طراحی مسیرها 

 ای طراحی شود كه:به گونه یدهر مسیر با (أ

 ؛به حداقل برسدی دیگر دهندهشکا  برای مسابقه، یا ایجاد اشخص دیگرییا دیدن وی دهنده خطر آسیبدر صورت سقوط مسابقه (1

 پرش به سمت پایین نداشته باشد. (2

 اجازه دهد كه: تواندمیرئیس هیئت داوری  (ب

 متصل شود؛ و ی حمایتینقطه یک یا چندطناب به پیش از صعود،  (1

 كننده استفاده شود.ی پایینی مسیر، از یک حمایتهاقسمتمنظور تأمین ایمنی مازاد در به (2

 نباشد. ازیكار ن نیباشد كه به ا ایگونهبه دیمسابقه تا حد امکان با ریمس یطراحاما 

 ایمنی

 :باید رئیس هیئت داوری 

ی حمایتی بهه  كه یک نقطهمقرر كند  تواندمینمایند. سرطراح  یرا بازرس ریمسهر آغاز هر مرحله،  پیش از و سرطراح IFSCبه همراه داور  (أ

گیره)ها( و نقطهه)های( حمهایتی    این صورت در ،گیرد قرار طناب در ،آن پیش از یا( ”ی ایمنیگیره“) ای مشخصگیره ازدالیل ایمنی باید 

 شوند. داده نشان مسیر یمشاهده هنگام در با عالمت ضربدر آبی مشخص شده و  واضح صورتهب باید موردنظر

 . تعویض شودتصمیم بگیرد طناب صعود در چه زمانی در طو  مسابقه باید*  (ب

-مسهابقه  Harnessصورت منطقی به این باور برسد كهه  كه رئیس هیئت داوری بهبه تن داشته باشد. درصورتی Harnessباید  دهندههر مسابقه 

 دهنده شود.دهنده ایمن نیست باید مانع آغاز صعود مسابقه

 :هر حمایتچی به او كمک كند.در این كار دومی  و ترجیحاً شخص دشوكنتر   چیحمایت باید از روی زمین توسط یکطناب صعود  

 شونده استفاده كند؛از ابزار حمایت غیرقفلباید  (أ

 مسیر، باید موارد زیر را كنتر  كند: هر صعودپیش از  (ب

1) Harness طور كامل بسته شده باشد؛دهنده بهمسابقه 

ه متصهل شهده   دهنهد مسابقه Harness( به STopper knot) طناب صعود باید با استفاده از گره هشت تعقیب به همراه گره ضامن (2
 باشد؛ و

 طناب صعود مرتب و برای استفاده سریع آماده باشد. (3
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وجود اضافه طناب  یمقدار مناسب شهیهمتا اطمینان حاصل كند دهنده متمركز كرده توجه خود را  بر روی مسابقه ،صعوددر تمام مدت باید  (ج
 :دارد، به طوری كه

 ؛مشکل نشودطناب دچار  شلی یا سفتی اثر دهنده برمسابقه (1

 ؛شود و ایمن متوقفبه روش دینامیک ه دهندمسابقه هر سقوط (2

 آورده شود. دهنده به طور ایمن به روی زمین فرودمسابقه (3

 هاهای شروع و سهمیهترتیب

 ( گروه شروع برای هر دسته برگزار شود:2( یا دو )1با یک ) تواندمیی مقدماتی مرحله 

 های شروع باید به شکل زیر تعیین شوند:تعداد گروه (أ

 های شروعتعداد گروه دهندگان ثبت نام شدهمسابقه

۸۰ > 1 

 2یا  1 > ۷۹

 برگزار شود:دو گروه شروع مرحله مقدماتی با اگر  (ب

 های مشابه )سبک و خط سیر( داشته باشند.درجه و ویژگی در مجموع مسیرهای هر گروه باید (1

 بندی شوند:ها دستهباید به صورت زیر در گروهدهندگان مسابقه (2

 نیبه  اسهت  شهده داده نشهان  ادامه در هك یبه صورتباید مرتبط هستند ی جهان بندیرده دارای هك یاندهندگمسابقه از دسته آن (أ
  :دونش میتقس هاگروه

 گروه ب گروه الف

1 2 

4 3 

۵ 6 

 شوند، تقسیم می هاگروه بین یشكقرعه با ،ندارندجهانی  بندیرده هك دهندگانیمسابقه (ب

 .شوند میتقسهای شروع بین هریک از گروهبه طور تقریبا مساوی دهندگان ی كه مسابقهطوربه

 هستند: ۸ و 26 ،بیترت به نهایی، و یینهامهین مراحلی سهمیه 

 .ها اعما  شودی بعد باید نصف شده و برای گروهمرحله یبرا سهمیه اگر در هر دسته دو گروه شروع وجود داشته باشد، (أ

 كهه . درصهورتی شهود  لیمکتاند، كسب نموده قبلرسیده به پایان مرحله دررا  رتبه نیاالتردهندگانی كه بمسابقه با دیبای هر مرحله سهمیه (ب
 راه مسابقات یبعد دور به باید ،یمساو اندهندگمسابقه همه ،دینما تجاوز شدهمعین تعداد از دهندهمسابقه چند رتبه یتساو لیدل به سهمیه
 .بیابند

 ترتیب شروع: 

 صورت زیر تعیین شود:ی مقدماتی باید بهبرای هر گروه شروع مرحله (أ

 ؛ و یشكقرعه او ، با ریمس یبرا (1

عددی فرد باشد رو بهه   هاكنندهشروع ی، اگر تعداد درصد ۵0تناوب  کیبا  ی، ولریمس نیشروع اول بیمانند ترت زین ریمس نیدومبرای  (2
 ؛شودمیپایین گرد 

 همهه  از آخر باید رتبه باالترین دارای دهندهمسابقه مثا عنوانبه باشد. قبل مرحله یهارتبه عکس ترتیب به بایدبرای هریک از مراحل بعد  (ب
 شود: تعیین زیر صورتبه بایدها آن شروع ترتیب باشند، شده مساوی دهندگانیمسابقه كه حالتی در كند. شروع

مثها  دارنهده رتبهه    عنوانها؛ بهآن جهانی بندیرده معکوس ترتیب به باشند،داشته  جهانی بندیرده شده مساوی دهندگانِمسابقهاگر  (1
 كند؛جهانی بهتر، آخر صعود می
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 تعیهین  كشیقرعه با باید شروع ترتیب د،باشن یکسان جهانیی هرتب دارای یا و جهانی بندیرده فاقد شده مساوی دهندگانمسابقهاگر  (2
 ؛ وشود

 شهوند،  مسهاوی  جههانی  بنهدی رده دهندگان( فاقهد دهنده )مسابقهمسابقه با جهانی بندیرده دهندگان( دارایدهنده )مسابقهمسابقهاگر  (3
 شود.، و در هر صورت باید در لیست شروع رسمی منتشر كند شروع زودتر باید بندیرده فاقد دهندهمسابقه

 روند مسابقه

نههایی و نههایی   دهندگانِ مجاز به رقابت در مراحل نیمهباید تحت شرایط قرنطینه برگزار شوند. مسابقه Leadنهایی و نهایی مسابقات مراحل نیمه 
 ایهن در نهدگانی كهه   ده، مسابقهی قرنطینه اعالم حضور كننددر منطقه ،زمان اعالم شده در لیست شروع رسمی آن مرحله قبل از بایدمسابقه 
 مجاز به شروع آن مرحله نخواهند بود.  ،حاضر نیستندی قرنطینه در منطقهیا  انداعالم حضور نکردهی قرنطینه منطقه زمان در

 :دنهای زمانی زیر در مسابقه لحاظ شوفاصلهباید  

تالش او بهر روی مسهیر دوم   دهنده بر روی مسیر او  مقدماتی و آغاز ای بین پایان تالش یک مسابقهدقیقه ۵0زمانی  فاصلهیک حداقل  (أ
 ؛ و مقدماتی

دهنده مرحله نخسهت  تالش آخرین مسابقه كه یزمانبین  دو ساعتهاگر مراحل متوالی مسابقه در یک روز باشند، حداقل یک فاصله زمانی  (ب
 .در نظر گرفته شود ه شدن درب قرنطینه مرحله بعدرسد و بستبه پایان می

دهنده اگر مسابقهی مربوطه، تالش خود را روی مسیر آغاز كند. دهنده باید براساس ترتیب مشخص شده در لیست شروع رسمی مرحلههر مسابقه 
 .  د بودشده امکان شروع تالش را نداشته باشد، هیج تغییری در ترتیب شروع مجاز نخواهدر زمان تعیین

 باشد: 22تر از ها بیشكنندهدر هر مرحله اگر تعداد شروع 

 20یش از به  بایهد* هها  سهازی فاصله بهین پها    .سازی شوندپا  ،مساوی در طو  آن مرحله زمانی هایهای هر مسیر باید در فاصلهگیره (أ
 .شودنفر بیشتر  22از  نبایدو  ودهبندهنده مسابقه

 ی زمانی پاكسازی باید در لیست شروع رسمی مشخص شود. برنامه (ب

 مرحله نهایی: 

 یافته به این مرحله آغاز شود.دهندگان راهباید با معرفی مسابقه  (أ

 دقیقه نباشد. ۹0باید به نحوی برگزار گردد كه طو  زمان برگزاری آن برای هر دسته بیش از  (ب

 روند مشاهده مسیر

 :مسیر یمشاهده 

 توسط پیشروها به صورت نمایشی صعود شود، كه: بایدمقدماتی  هر مسیر (أ

؛ دقیقه قبل از آغاز مسابقه پخش شهود  60حداقل  و صورت پیوسته و مکرر در منطقه گرم كردنبهباید ی این صعود فیلم ضبط شده (1
 یا

 انجام شود.   دهندهتالش نخستین مسابقهقبل از آغاز  دقیقه 30حداقل بایداگر پخش ویدیویی میسر نباشد،  (2

 آغاز شوند.  دهندگانبرای مسابقه ایدقیقه 6جمعی یک زمان بازدید دستهبعد از نهایی و نهایی باید مراحل نیمه (ب

 :توانندمیدهندگان در این مدت زمان، مسابقه (1

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

 را مشاهده كنند؛ با دوربین چشمی مسیر (ب

 نویس یادداشت یا طراحی كنند؛صورت دستبه (ج

 اما نباید از هیچ تجهیزات ضبط استفاده كنند.
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 بازگردند. نه یا منطقه فراخوانیبه منطقه قرنطی IFSCبا هدایت مسئوالن  دهندگان بایددر انتهای زمان بازدید مسابقه (2

 روند صعود

غیر از مواقعی كه صعودهای مجدد به دنبها  اعتهراض یها حادثهه فنهی مجهاز       ( دقیقه باشد. به6شش )ثابت برای صعود هر مسیر باید  زمانمدت 
 . ]...[( تالش بر روی هر مسیر انجام دهد. 1) کی تواندمیدهنده هستند، هر مسابقه

آماده كنند. از  صعودبرای به طور كامل را  خودی فراخوانی در منطقهدهندگان باید ، مسابقهشودبه غیر از مواردی كه به شکل دیگری دستور داده  
ثانیه مجاز خواهد بود كه مشاهده نهایی خود را انجهام دههد، پهس از بهه      40كند، به مدت دهنده منطقه فراخوانی را تر  میزمانی كه مسابقه

 دهنده باید تالش خود را آغاز كند. پایان رسیدن این زمان، مسابقه

 :دهندهمسابقه هر صعود   

سهیر  . برای اجتناب از هرگونه تردید، داور مدونش جدا نیزم از اوبدن  هایتمام قسمت هك شودمی آغاز یهنگام او صعود زمان محاسبه و (أ
كنهد.  مهی  اصهالح یها پهیش از شهروع صهعود وضهعیت خهود را        كنهد مهی دهنده دارد اقدام به شروع صهعود  مسابقه اختیار دارد تعیین كند

 الششان:دهندگان در حین تمسابقه

 ها نیستند؛ وسازی گیرهمجاز به پا  (1

 در این میان:باید طناب را به ترتیب در نقاط حمایتی بیندازند،  (2

شهده درآورده و مجهدداً   طناب به داخل آن انداختهه كه  ی حمایتیدر هر زمان طناب را از آخرین نقطه تواندمیدهنده مسابقه (أ
 بیندازد؛ و

طنهاب   تواندمی و به این منظور كند اصالح را آن باید بیندازد، نقاط حمایتی در ضربدری صورتهب را طنابدهنده اگر مسابقه (ب
 .باشد قرار داشته نقاط حمایتی تمام در طناب باید اصالح پس از بیندازد. دوباره و درآورده درگیر نقاط حمایتی از هر یکرا از 

 رسد كه:هنگامی به پایان می (ب

 حمایتی مسیر بیندازد؛ی طناب را در آخرین نقطه (1

 سقوط كند؛ یا (2

 متوقف شود. IFSCصعودش توسط داور  (3

 :IFSCداور  

 اگر: را دهد دهندهیک مسابقهی تالش خاتمهباید دستور  (أ

 ؛ یادهنده روی مسیر خطرنا  استحركت بعدی مسابقهبه صورت منطقی به این باور برسد كه  (1

 دهنده:مسابقه (2

 صعود مسیر، تجاوز نماید؛ شده برایی زمانی تعییناز محدوده (أ

 پس از آغاز صعود به زمین بازگردد. (ب

 :دهنده را دهد اگری تالش یک مسابقهتواند دستور خاتمهمی (ب

 دهنده دیگر در حالت مجاز قرار نداشته باشد؛ یامسابقه (1

 ی فنی رخ داده باشد.حادثه (2

 داوری و امتیازدهی

 :كندمیمشخص  -كندای كه سرطراح تعیین میبه گونه -ت مسیر را ی دس( كه امتیاز هر گیره”Topo“ی هر مسیر )نقشه 

 باید پیش از آغاز هر مرحله از مسابقه تهیه شود؛ و  (أ
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های مهرتبط  در اختیار مسئوالن تیمو  هتهیه شد Topoممکن  زمانترین در سریع باید*نهایی و نهایی، در رابطه با مسیرهای مراحل نیمه (ب
فضهای   هها مسهئوالن تهیم  در زمانی كه باید باشد و تنها جمعی برای مسیر مربوطه پیش از زمان بازدید دستهاین زمان نباید ، اما قرار گیرد

 باشند صورت پذیرد.  مسابقه را تر  كرده

 دهنده:مسابقه شود، داوری شود، كه باید برای هرهمراهی میدار نگه ( داور ملی كه توسط یک زمان1هر مسیر باید توسط حداقل یک ) 

 ترین )به سمت پایین( ثانیه ثبت نماید؛زمان صعودش را تا نزدیک (أ

 :یکی از موارد زیر باشد بایدش را ثبت نماید. این امتیاز امتیاز كسب شده (ب

1) “TOP” دهنده:باشد، اگر مسابقه 

 بیندازد؛ و ی حمایتی مسیررا در آخرین نقطه طنابشده برای صعود، در مدت زمان تعیین (أ

 . مانده باشدر طو  صعودش در حالت مجاز باقی د (ب

دهنده با هریک از دستانش مهار یها اسهتفاده   ای كه توسط مسابقه( برای آخرین گیرهTopoی مسیر )شده روی نقشهامتیاز مشخص (2
 :دهی تا. این امتیاز، در نظر گرفته شوداست شده

 یا ؛ ودهنده در حالت مجاز بودهمادامی كه مسابقه (أ

 كه:نپیش از آ (ب

 صعودش متوقف شده باشد؛ (1

 سقوط كند؛ یا (2

كه امتیاز استفاده از یک گیره )مشخص شود. شده برای صعود تجاوز نماید، انجام میزمان صعودش از مدت زمان تعیین (3
 شده با پسوند )+( ( باید از امتیاز مهار كردن همان گیره بهتر باشد. 

و سرطراح باید تعیین  IFSC( مشخص نشده مهار كند یا از آن استفاده كند، داور Topoی مسیر )ای را كه در نقشهگیره دهندههرگاه یک مسابقه 
ی موجهود  مشابه امتیاز یک گیهره تواند ی جدید اختصاص داده شود. برای اجتناب از هرگونه تردید، این امتیاز میكنند چه امتیازی به این گیره

  باشد یا مقدار جدیدی داشته باشد. 

 بندیرده 

 بندی هر مسیر:رده 

 بندی شود:كند باید به ترتیب زیر ردهای كه بر روی مسیر تالش میدهندههر مسابقه (أ

 را كسب كرده باشند؛ ”TOP“دهندگانی كه امتیاز تمام مسابقه (1

 اند،دهندگان دیگر، به ترتیب نزولی امتیازی كه كسب كردهتمام مسابقه (2

 بندی شود. ی آخر آن مسیر ردهد نکند، باید در رتبهای كه یک مسیر را صعودهندهمسابقه (ب

 بندی مقدماتی:رده 

 كند، باید به روش زیر برای هر مسیر مرحله مقدماتی امتیاز داد:ای كه در مرحله مقدماتی شركت میدهندهبه هر مسابقه (أ

 ؛ یادهندهابقهی مسبرابر رتبه باشددهنده در یک مسیر به تنهایی یک رتبه را كسب كرده اگر مسابقه (1

 وی.دهندگان مسادهنده یا بیشتر در مسیر مساوی شده باشند، برابر با میانگین رتبه مسابقهاگر دو مسابقه (2

دهنده باشد )امتیاز كلی كمتر  بهتهر اسهت(   های شروعشان باید به ترتیب صعودی امتیاز كلی هر مسابقهدهندگان در گروهبندی مسابقهرده (ب
 شود:سبه میكه با فرمو  زیر محا

TP = √(P1 ∗ P2) 

 كه در آن:
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TP امتیاز كلی = 

1Pامتیاز مسیر نخست مقدماتی = 

2P امتیاز مسیر دوم مقدماتی = 

 بندی شود؛ وی مقدماتی را صعود نکند، نباید ردهیک از دو مسیر مرحلهای هیچدهندهاگر مسابقه (ج

 در فهرست نتایج رسمی باید با دو رقم اعشار ذكر شوند. شدهارائهامتیازهای  (د

 نهایی و نهایی:بندی نیمهرده 

ی ی مساوی كسب كنند، رتبهه هرتب -23-۷بندی مشخص شده در بند دهندگانی به دنبا  ردهنهایی مسابقهی نیمهاگر پس از پایان مرحله (أ
 ی مقدماتی با دو گروه شروع برگزار شده باشد(.كه مرحلهشان، تعیین شود )مگر آنی مقدماتیها باید با بازگشت به قبل، به رتبهنسبی آن

ی ی مسهاوی كسهب كننهد، رتبهه    رتبهه  -23-۷بندی مشخص شده در بند دهندگانی به دنبا  ردهی نهایی مسابقهاگر پس از پایان مرحله (ب
 دهندگان باید به صورت زیر تعیین شود:نسبی این مسابقه

 ها؛ی قبل آنی مرحلهبا بازگشت به قبل، به رتبه (1

دهنهدگان  بندی این مسابقهباشد، ردهمربوط به نفرات او  تا سوم  این تساوی و ماندبباقی اگر به دنبا  بازگشت به قبل تساوی رتبه  (2
 نسبت به یکدیگر بر اساس زمان صعود هریک باید تعیین شود )زمان كمتر بهتر(.

 بندی كلی باید به شکل زیر تعیین شود:رده 

 ؛ ورتبه ی نهایی، با همان ترتیبدهندگان دارای رتبهمسابقه (أ

 نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ وی نیمهدهندگان دارای رتبهنهایی، مسابقهی نیمهبرگزاری مرحلهدر صورت  (ب

ی مقدماتی با اگر مرحله باید توجه داشت، شوندبندی میرده ی مقدماتی هستند، با همان ترتیب رتبهدهندگانی كه فقط دارای رتبهمسابقه (ج
ی مشهابه  دهندگان بها رتبهه  مسابقهدر آن باشد كه  های هر گروهبندیها باید ادغام ردهی آنبندی كلدو گروه شروع برگزار شده است، رده

 شوند. بین دو گروه، مساوی در نظر گرفته می

 و اعتراضات فنی حوادث

به منظهور تشهخیص   ، باید IFSCشده برای پخش رسمی ضبط لمیهر فشده، و بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری، از های رسمی ضبطتنها از فیلم 
 های رسمی ضبط شده باید حداقل موارد زیر را ضبط كرده باشند:ی فنی و رسیدگی به اعتراضات استفاده شود. فیلمحادثه

 (؛Topoی مسیر )های مشخص شده در نقشهتمامی گیره (أ

 (؛TOPتمام نقاط حمایتی مسیر )از جمله  (ب

 گذاری روی سطح دیواره.عالمت گونههر (ج

از این را  IFSCفورا داور  باید، استی فنی رخ داده یک حادثه داشته باشند كهاعتقاد  چی، یا داور مسیرئو  تیم، حمایتدهنده، مسمسابقه چنانچه 
 IFSC. اگر داور یا خیر ی فنی رخ داده استد كه حادثهباید مشخص كن ،و اگر نیاز باشد با مشورت با سرطراح ،IFSCمطلع كنند. داور موضوع 

 : ورخ داده  ی فنیحادثه شخیص دهدت

 :یکی از موارد زیر را انجام دهد تواندمی IFSC، داور دهنده رسیده استبه طور غیرمنصفانه نفعی به مسابقه (أ

 دهنده را متوقف سازد؛ یا تالش مسابقه (1

حالت اگر متعاقبا )و در این  بازبینی خواهد بودمنوط به دهنده بندی مسابقهرده، دهنده اجازه دهد تا به صعود خود ادامه دهدبه مسابقه (2
 مجاز نخواهد بود(؛هیچ تالش دیگری ی فنی تایید شود حادثه

 دهنده:مسابقه چنانچهدهنده شده است، ای برای مسابقهباعث زیان غیرمنصفانه (ب

 باید تالش او را متوقف سازد؛ IFSCدر حالت مجاز قرار نداشته باشد، داور  (1
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ی تالش یا توقف تالش یکی را انتخاب كند. اگر دهنده بخواهد میان ادامهباید از مسابقه IFSCار داشته باشد، داور در حالت مجاز قر (2
ی فنی شود و هیچ ادعای متعاقبی برای حادثهی فنی مرتفع شده در نظر گرفته میتالش را انتخاب كند، حادثهی ادامهدهنده مسابقه

 ابراز شود.  تواندمین

 ی فنی پذیرفته شده، سقوط كرده باشد یا تالش او متوقف شده باشد،ی مستقیم یک حادثهدر نتیجهدهنده بقهمسااگر  

زمهان  برده شود و منتظر رسهیدگی بهه حادثهه فنهی بمانهد و       دسترسی به تجهیزات گرم كردن داردای كه باید به منطقه ترانزیت جداگانه (أ
 زبهان، یمو مسهئوالن   IFSCمسهئوالن   جهز به یشخص چیاجازه ندارد با ه دهندهزمان مسابقه در طو  این. قوای متعاقب را بگذراندتجدید
 ؛ و داشته باشد یارتباط

 :باید*رئیس هیئت داوری  (ب

ی دست اسهتفاده شهده   ( دقیقه برای هر گیره1به صورت یک )برسد، این زمان  توافقیک زمان تجدیدقوا به  دهنده بر سربا مسابقه (1
 شود؛دقیقه، محاسبه می 20ی فنی و حداكثر زمان حادثهپیش از وقوع 

انهد بایهد از   دهندگانی كه هنوز صعود نکردهرا بعد از زمان تجدیدقوای موافقت شده برنامه ریزی كند. تمام مسابقه زمان تالش دوباره (2
 این تصمیم مطلع شوند. 

ی تالش جدید بهر روی مسهیر   نخست قرار گرفته باشد، نباید به او اجازهی ی مشمو  حادثه فنی در پایان مرحله در رتبهدهندهاگر مسابقه
 .داده شود

 :ربوطهی مدهندهی فنی، مسابقهیک حادثه به دنبا  وقوعاگر  

 ی این تالش باید در نظر گرفته شود؛بگیرد، نتیجه (2(ب-2۷-۷(2در بند ی تالشش در شرایط تشریح شده تصمیم به ادامه (أ

دهنده بر روی مسهیر  های مسابقهدر تالش آمدهدستبه نتیجه نیبهتر، شودانجام می (ب-2۸-۷بند  صعود دیگری به دنبا  ی كهدر حالت  (ب
 باید در نظر گرفته شود.

 اعتراض: 

 دهنده:یک مسابقهمربوط به توقف تالش  (أ

 ی اعتراض صورت گیرد؛به صورت شفاهی و بدون پرداخت هزینه تواندمیی مربوطه ابراز شده باشد، دهندهاگر توسط مسابقه (1

 اگر توسط یک مسئو  تیم مطرح شده باشد، باید مکتوب تسلیم شود، (2

ی اعتهراض ماننهد   ی مربوطه تا زمهان اعهالم نتیجهه   دهندهبا مسابقهباید ی بعدی ارائه شود. دهندهو باید پیش از آغاز تالش مسابقه
 ؛فنی رفتار شود یحالت وقوع حادثه

 و: دهنده، باید به صورت مکتوببندی هر مسابقهمربوط به امتیازدهی یا رده (ب

( دقیقهه پهس از انتشهار نتهایج رسهمی آن      ۵پنج )نهایی در بازه زمانی در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمه (1
 مرحله باید انجام شود؛ و

دهنده مربوطه در صفحه نمایش باید انجهام شهود )یها اگهر     بالفاصله پس از انتشار نتیجه غیر رسمی مسابقهنهایی در رابطه با مرحله  (2
 ی رسمی(.شود، نتیجهی غیر رسمی نمایش داده نمینتیجه

یج كلیهه  ای خاص باشد، هیئت رسیدگی به اعتراض باید نتها دهنده در مورد گیرهیی كه اعتراض در رابطه با امتیاز یک مسابقهدرجاو 
 شده همان گیره است بازبینی كنند.دهندگانی را كه امتیازشان مهارشده یا استفادهمسابقه
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8- Boulder 
 اتلیک

 : دیبا Boulder مسابقات 

شهوند  مهی  صهعود  ،طناب از استفاده ونبداند و خاص ایجاد شدهبه منظور دیواره مصنوعی  ( كه روی”Boulder“) وتاهك یرهایمس بر روی (أ
 برگزار شوند؛

 با مراحل زیر برگزار شوند: (ب

  وبرای هر گروه شروع؛  Boulder( ۵پنج )با  مقدماتی هحلرم (1

 دسته،برای هر  Boulder( 4) با چهارنهایی( ی نیمه)و یا مرحله نهایی مرحله (2

 ید.از هر مرحله حذف نمارا  Boulderحداكثر یک  تواندمی داوری هیئت رئیس نشده،بینیپیش حوادث بروز در صورت

 :ها Boulderطراحی  

 :به موارد زیر توجه شود یدبا Boulderهر در طراحی  (أ

 ؛داشته باشدفاصله  هاتشکمتر از سطح  (3سه ) بیش از نباید* بخش بدن نیترنییپا (1

 ؛دیگر به حداقل برسد یدهندهدیدن وی یا شخص دیگری، یا ایجاد اشکا  برای مسابقهدهنده خطر آسیبدر صورت سقوط مسابقه (2

 پرش به سمت پایین نداشته باشد. (3

 یهد* ابدر هر مرحلهه از مسهابقه    Boulderهای ( عدد و میانگین تعداد گیره12دوازده ) باید* Boulderهای دست برای یک حداكثر گیره (ب
 :( باشد۸هشت )( تا 4چهار )بین 

 :گذاری شده باشد تا موارد زیر قابل شناسایی باشندباید به صورت واضح عالمت Boulderهر  (ج

ههای شهروع   ی خالی یا بدون مرز از سطح دیواره باشد. گیهره برای هر دو دست و هر دو پا كه نباید شامل محدوده ”های شروعگیره“ (1
 خص كنند.ها مشهای خاصی را برای دستگذاری شوند كه وضعیتنباید به صورتی عالمت

اند، دهندگانی كه عملکرد متفاوتی داشتهای باشد كه به تفکیک كردن مسابقهگونهاین گیره باید به تیموقع، كه “ Zoneی گیره“یک  (2
 كمک كند.

 ، كه باید یکی از دو حالت زیر باشد:”TOP“یک  (3

 (؛ یا“ TOPی گیره“ی مشخص پایان )یک گیره (أ

 ،Boulderحالت ایستاده در باالی  (ب

 باید: Boulderهای مورد استفاده در هر گذاری متعال (د

 را با یک رنگ؛ TOPهای شروع گیره (1

 را با رنگ متفاوتی نشان دهند؛ و  Zoneی گیره (2

گذاری دیگری روی سهطح دیهواره اسهتفاده شهده اسهت متفهاوت باشهد.        ها باید با رنگی كه برای هر عالمتو در هر حالت این رنگ
 ها باید برای كل مدت مسابقه یکسان باشند.گذاریی قرنطینه نصب شوند. این عالمتها باید در منظقهگذاریعالمتای از این نمونه

 گیر باید:گیر استفاده شود. سیستم زمانمرحله برای نمایش زمان باقیمانده در هر زمان چرخش باید از سیستم زمان در هر 

 ؛و در هریک از مناطق ترانزیت قابل رویت باشددهندگان در فضای رقابت برای تمام مسابقه (أ

 زمان باقیمانده در هر زمان چرخش را بر حسب ثانیه )گرد شده رو به باال( نمایش دهد؛ (ب

 :پخش كندعالمت صوتی موارد زیر  برای اعالم (ج

 زمان یک دقیقه مانده از هر زمان چرخش  (1
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 . آغاز و پایان هر زمان چرخش (2

 ایمنی

 :محافظت شود باید با تشک Boulderهر  

متصهل   یکهدیگر نبهوده و بهه    تکهه کیه  هاتشکاگر ، تنظیم كند. موجود هایتشک، با توجه به را هاBoulderتعداد و شکل سرطراح باید  (أ
 .پوشانده شود یقیبه طر دیها بافاصله هاآن نیدر شکاف ب دهندگانهاز افتادن مسابق یریجلوگ یبرا ،اندشده

ایمنهی را   حله بازرسهی كهرده تها ههر خطهر     ررا پیش از آغاز هر مها و تشک Boulderو سرطراح باید هر  IFSCرئیس هیئت داوری، داور  (ب
 شناسایی كرده و به آن رسیدگی كنند. 

 هاشروع و سهمیههای ترتیب

 ( گروه شروع برای هر دسته برگزار شود:2( یا دو )1با یک ) تواندمیی مقدماتی مرحله 

 د:باید به شکل زیر تعیین شو ی شروعهاتعداد گروه (أ

 های شروعتعداد گروه دهندگان ثبت نام شدهمسابقه

۴۰ ≤ 1 

 2یا  1 ۵۹ - 41

۵۹ < 2 

 اگر مرحله مقدماتی با دو گروه شروع برگزار شود: (ب

 .شوندطراحی ( ظاهرهای مشابه )سبک و ویژگی های هر دسته باBoulderهای سختی كلی هر دسته مشابه باشند و باید درجه (1

 بندی شوند:ها دستهدهندگان باید به صورت زیر در گروهمسابقه (2

 ادامهه  در هكه  یبهه صهورت  باید هستند  Boulderی جهان بندیرده دارای ی فنیدر روز جلسه هك یاندهندگمسابقه از دسته آن (أ
  :دونش میتقس هاگروه نیب ،است شدهداده نشان

 گروه ب گروه الف

1 2 

4 3 

۵ 6 

 شوند، تقسیم می هایگروه بین یشكقرعه با ،ندارندجهانی  بندیرده هك دهندگانیمسابقه (ب

 .شوند میتقسهای شروع بین هریک از گروهدهندگان به طور تقریبا مساوی مسابقهی كه طوربه

 هستند: 6 و 20 ،بیترت به نهایی، و یینهامهین مراحلی سهمیه 

 .ها اعما  شودگروه ی بعد باید نصف شده و بهمرحله یبرا سهمیه وجود داشته باشد،اگر در هر دسته دو گروه شروع  (أ

. شهود  لیه مکتانهد،  كسهب نمهوده   قبهل  یرسهیده بهه پایهان   یمرحلهه  دررا  رتبهه  نیاالتردهندگانی كه بمسابقه با دیبای هر مرحله سهمیه (ب
 یبعد دور به باید ،یمساو اندهندگمسابقه همه ،دینما تجاوز شدهمعین تعداد از دهندهمسابقه چند رتبه یتساو لیدل به سهمیه كهدرصورتی
 .بیابند راه مسابقات

 ترتیب شروع: 

 صورت زیر تعیین شود:ی مقدماتی باید بهبرای هر گروه شروع مرحله (أ

-دهنده دارای بهترین رتبه او  شروع میمسابقهكنند )شان آغاز میدهندگانی كه دارای رتبه جهانی هستند، به ترتیب رتبهابتدا مسابقه (1

 ؛ و كند(

 ؛كنندآغاز میشود تعیین میكشی قرعه ی كه بابه ترتیبدهندگان فاقد رتبه جهانی ی مسابقه، تمامسپس (2
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 همهه  از آخر باید رتبه باالترین دارای دهندهمسابقه مثا عنوانبه باشد. قبل مرحله یهارتبه عکس ترتیب به بایدبرای هریک از مراحل بعد  (ب
 شود: تعیین زیر صورتبه بایدها آن شروع ترتیب باشند، شده مساوی دهندگانیمسابقه كه حالتی در كند. شروع

مثها  دارنهده رتبهه    عنوانها؛ بهآن جهانی بندیرده معکوس ترتیب به باشند،داشته  جهانی بندیرده شده مساوی دهندگانِمسابقهاگر  (1
 كند؛جهانی بهتر، آخر صعود می

 تعیهین  كشیقرعه با باید شروع ترتیب باشند، یکسان جهانیی هرتب دارای یا و جهانی بندیرده فاقد شده مساوی دهندگانمسابقهاگر  (2
 ؛ وشود

 شهوند،  مسهاوی  جههانی  بنهدی رده دهندگان( فاقهد دهنده )مسابقهمسابقه با جهانی بندیرده دهندگان( دارایدهنده )مسابقهمسابقهاگر  (3
 ، كند شروع زودتر باید بندیرده فاقد دهندهمسابقه

 شود.میلیست شروع رسمی منتشر  درو در هر صورت 

 روند مسابقه

زمهان   قبل از بایدمسابقه  هر مرحله ازدهندگانِ مجاز به رقابت در باید تحت شرایط قرنطینه برگزار شوند. مسابقه Boulderتمام مراحل مسابقات  
ی قرنطینهه  زمان در منطقه ایندر  دهندگانی كه، مسابقهضور كنندحاعالم ی قرنطینه شروع رسمی آن مرحله، در منطقهاعالم شده در لیست 

 حاضر نیستند، مجاز به شروع آن مرحله نخواهند بود. ی قرنطینه در منطقهیا  اندنکردهحضور اعالم 

شهدن درب قرنطینهه   دهنده از مرحله نخسهت و بسهته  ان اتمام تالش آخرین مسابقهاگر مراحل متوالی مسابقه در یک روز برگزار شوند، باید بین زم 
 وجود داشته باشد. دو ساعتهحداقل یک فاصله زمانی مرحله بعد 

  :نهاییكننده در مراحل مقدماتی و نیمهی شركتدهندهمسابقه 

دهنده در زمهان  ابقهر مسرا روی مسیر آغاز كند. اگی مربوطه، تالش خود باید براساس ترتیب مشخص شده در لیست شروع رسمی مرحله (أ
 مجاز نخواهد بود. ی در ترتیب شروع، هیج تغییرباشدتالش را نداشته شروع  امکانشده تعیین

 شده تالش كند.به ترتیب از پیش تعیین ،مربوطه یدوره هایBoulder یک ازباید بر روی هر (ب

 رفته شود. گمتوالی در نظر  Boulderهر  رویدهنده های مسابقهدر بین تالش ،زمان چرخشبا مساوی  ی،زمان استراحت باید (ج

 دهندگانی كه:در پایان زمان چرخش مسابقه (د

 ی ترانزیهت بایهد در  شهوند. ایهن منطثهه   وارد  یترانزیت مشخص یمنطقهبه باید صعود خود را متوقف كرده و  هستنددر حا  تالش  (1
مشاهده را اند تالش نکرده هاكه هنوز روی آن هاییBoulder یک از هیچجا از آنان نتوانند دهندگكه مسابقه باشدواقع شدهمحلی 
 كنند. 

 آغاز كنند.  -هاBoulderبا در نظر داشتن ترتیب  -بعدی Boulderاند تالششان را روی در حا  استراحت بوده (2

 مرحله نهایی: 

 آغاز شود.یافته به این مرحله دهندگان راهباید با معرفی مسابقه (أ

 برای هر دسته: (ب

 دهندگان براساس ترتیب مشخص شده در لیست شروع رسمی تالش شود؛باید توسط تمام مسابقه Boulderهر  (1

ده بعهدی  دهنه مسهابقه اصله بالفو ای برده شود نطقه ترانزیت جداگانهای به پایان رسید، باید به مدهندهمحض آنکه تالش مسابقهبه (2
 صعودش را آغاز كند.

 .بعدی برده شوند Boulderصورت گروهی به دهندگان تالش خود را به پایان رساندند، باید بهمحض آنکه تمام مسابقهبه (3

 روند مشاهده مسیر

 ی مسیر:مشاهده 

 ای وجود ندارد.ی جداگانهنهایی هیچ زمان مشاهدهبرای مراحل مقدماتی و نیمه (أ

 وجود داشته باشد: Boulder( دقیقه برای هر 2جمعی به مدت دو )ی نهایی باید یک بازدید دستهپیش از مرحله (ب
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تجهیزات ضبط  گونهی شروع را لمس كنند و نباید از هیچشدهی مشخصهاتوانند )فقط( گیرهدهندگان میدر طو  این زمان، مسابقه (1
 .  استفاده كنند

 گردند.بازمی ی ترانزیتی قرنطینه یا منطقهبه منطقه IFSCبا هدایت مسئوالن دهندگان در پایان این زمان مسابقه (2

 روند صعود

 برای:باید زمان چرخش  

 ( دقیقه باشد؛۵نهایی پنج )مراحل مقدماتی و نیمه (أ

 ( دقیقه باشد،4ی نهایی چهار )مرحله (ب

 .]...[ به تعداد نامحدود تالش كند. Boulder، در زمان چرخش مربوطه، بر روی هر تواندمی دهندهو هر مسابقه

 :توانندمیدهندگان در هر زمان مسابقه. سازی شوددهنده پا پیش از آغاز نخستین تالش هر مسابقهباید*  Boulderهر  

 تمیز كنند.  یابی به آن وجود دارد راامکان دستای بدون استفاده از هیچ گیره كه Boulderهر بخشی از  (أ

 را بدهند. Boulderسازی هر بخشی از  درخواست پا (ب

 .استفاده كردها و سایر اقالم تهیه شده توسط میزبان مسابقات فرچهاز توان میتنها  به این منظور

 :دهندهتالش یک مسابقه   

 .شود، شروع شده محسوب میاز زمین جدا شوند های بدنشكه تمام بخشای از لحظه (أ

 كه: شودمیمحسوب  خاتمه یافتههنگامی  (ب

 موفق باشد؛ (1

 دهنده سقوط كرده باشد یا پس از شروع تالش زمین را لمس كرده باشد؛ یامسابقه  (2

 :در موارد زیر متوقف شده باشد IFSCیا یک مسئو   Boulderتالش توسط داور  (3

 تالش ناموفق باشد؛ یا  (أ

 .ی فنی رخ داده باشدحادثه (ب

 داوری و امتیازدهی

 :وارد زیر را ثبت كند( داور ملی داوری شود، كه باید م1داقل یک )باید توسط ح Boulderهر  

 :شودمیمحسوب تالش دهنده موارد زیر برای مسابقه انجامدهنده. های هر مسابقهتعداد تالش (أ

 كند؛ شروعتالش را چه صحیح چه اشتباه  (1

 :ها استفاده نمایداز آن ند یالمس ك ،به غیر از موارد زیر ،را یا سازه مصنوعیی گیره گونههر تالش پیش از شروع (2

 های شروع، یاگیره (أ

ی شروع، نصب شده یا قهرار  بخش)های( قابل استفاده از هر گیره محدود كردنای كه برای یا سازه مصنوعیی گیره گونههر (ب
 (؛”كنندهی مسدودگیره“داده شده است )

 هرگونه تیک زدن به مسیر؛ (3

 تواند صورت گیرد.نیز میبرخورد انضباطی (، 3( و )2)در رابطه با موارد 

 است؛ را مهار كرده یا از آن استفاده كرده Zoneی دهنده گیرهدر كدام تالش مسابقه (ب

 است.  را به صورت موفق به پایان رسانده Boulderدهنده در كدام تالش مسابقه (ج
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 :دهندهتالش یک مسابقه 

 داوری خواهد شد، اگر: ”ناموفق“ (أ

 تالش را شروع كرده باشد؛صورت اشتباه به دهنده مسابقه (1

 را لمس كرده باشد؛ تشکدهنده پس از تر  زمین مسابقه (2

 زمان چرخش به پایان رسیده باشد؛ (3

 استفاده كرده باشد،  مصنوعی كمکدهنده از هرگونه مسابقه (4

 و دهد، ار باید دستور توقف تالش مربوطه Boulderدهد، داور دهنده یک تالش ناموفق انجام میو در جایی كه مسابقه

 :شده دهنده در یک وضعیت مهار، اگر مسابقهداوری خواهد شد ”موفق“صورت در غیر این (ب

 قرار دهد؛ یا  TOPی هر دو دست را روی گیره (1

 بایستد، Boulderروی  (2

 .كندمیرا اعالم  ”OK“یک دست را باال برده و  Boulderدر هر حالت داور 

 داوری خواهد شد:زیر  دهنده به صورتشروع تالش یک مسابقه 

های شروع، به یک وضعیت پایدار مهارشهده دسهت   دهنده با هر دو دست و هر دو پا روی گیرهمسابقه است، هرگاه ”صحیح“شروع تالش  (أ
 تهالش شروع  هنگاماستفاده كرده باشد. به منظور اجتناب از تردید، در  ی دیگری را مهار یاسازه یا مصنوعیی هیچ گیرهیابد، بدون آنکه 

 تواند:دهنده می، مسابقهBoulderیک روی 

 های شروع، لمس یا مهار كرده یا از آن استفاده كند؛ و یاهر بخشی از سطح دیواره را به منظور رسیدن به گیره (1

 ای را لمس كند.)های( مسدودكنندهگیره (2

 دهنده:است، هرگاه مسابقه ”اشتباه“ شروع تالش (ب

 های شروع، به یک وضعیت پایدار مهارشده دست یابد؛ یاروی گیرهنتواند با هر دو دست و هر دو پا  (1

ای یا سازه مصنوعیی هرگونه گیرههای شروع، پیش از رسیدن به یک وضعیت پایدار مهارشده با هر دو دست و هر دو پا روی گیره (2
 استفاده كند.  مهار یااند را های شروع مشخص نشدهرا كه به عنوان گیره

 رده بندی

 :هاBoulderیک از دسته در هر 

 بندی شود:زیر رده به ترتیبباید  را شروع كرده باشد Boulderی دستهای كه دهندههر مسابقه (أ

 ؛(ها”Top“) اندشدهكامل  تیبا موفق هایی كهBoulderتعداد  ،به ترتیب نزولی (1

 ها به یکی از موارد زیر دست یافته است:آن دردهنده هایی كه مسابقهBoulderبه ترتیب نزولی، تعداد  (2

 ها(؛ یارا مهار یا استفاده كرده است )در هر دو حالت، با هریک از دست Zoneی گیره (أ

 به پایان رسانده باشد، Zoneی را به طور موفق بدون استفاده یا مهار گیره Boulder (ب

 شده خواهد بود؛كسب “ Zoneامتیازهای “این تعداد 

 شده است؛ها انجامTopیابی به این هایی كه برای دستعودی، تعداد تالشبه ترتیب ص (3

 شده است؛انجام Zoneامتیازهای یابی به این هایی كه برای دستبه ترتیب صعودی، تعداد تالش (4

 ای:دهندهاگر مسابقه (ب

 بندی شود؛، نباید ردهحضور پیدا نکندی مقدماتی مرحلهدر  (1
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 بندی شود.مربوطه رده Boulder، باید در جایگاه پایانی دسته قه حضور پیدا نکنداز مسابی دیگری هر مرحلهدر  (2

 نهایی و نهایی:بندی نیمهرده 

ی مساوی كسهب  رتبه -1۹-۸-23-۷بندی مشخص شده در بند ردهروند دهندگانی به دنبا  نهایی مسابقهی نیمهاگر پس از پایان مرحله (أ
بها دو گهروه شهروع    ی مقدماتی كه مرحلهمگر آنشود،  محاسبهشان، ی مقدماتیرتبه ها باید با بازگشت به قبل، بهی نسبی آنكنند، رتبه

 .برگزار شده باشد

كسهب كننهد،   ی مسهاوی  رتبهه  -1۹-۸-23-۷در بنهد  بندی مشخص شده دهندگانی به دنبا  ردهی نهایی مسابقهاگر پس از پایان مرحله (ب
 شود: محاسبهدهندگان باید به صورت زیر ی نسبی این مسابقهرتبه

 ها؛ی قبل آنی مرحلهبا بازگشت به قبل، به رتبه (1

ی نسهبی ایهن   رتبهه ، باشهد  او ، دوم یها سهوم  ی رتبهه مربهوط بهه   تسهاوی  و  بمانهد اگر به دنبا  بازگشت به قبل تساوی رتبه باقی  (2
 دهندگان به صورت زیر محاسبه خواهد شد:مسابقه

ی كه ورزشکار در تالش دو و ... به Topی كه ورزشکار در تالش یک و سپس بیشترین تعداد Topبا مقایسه بیشترین تعداد  (أ
 دست آورده است؛

ی كه ورزشهکار در تهالش یهک و سهپس     Zoneدر صورتی كه شماره أ( نتوانست رفع تساوی كند، با مقایسه بیشترین تعداد  (ب
 ی كه ورزشکار در تالش دو و ... به دست آورده است؛Zoneبیشترین تعداد 

 ر نظر گرفته شود.دهندگان باید مساوی دی این مسابقهاگر بعد از أ( و ب( همچنان ورزشکاران مساوی بودند، نتیجه

 بندی كلی باید به شکل زیر تعیین شود:رده 

 ی نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ ودهندگان دارای رتبهمسابقه (أ

 نهایی، با همان ترتیب رتبه؛ وی نیمهدهندگان دارای رتبهنهایی، مسابقهی نیمهدر صورت برگزاری مرحله (ب

ی با دو گهروه شهروع   ی مقدماتشوند، اگر مرحلهبندی میهستند، با همان ترتیب رتبه ردهی مقدماتی دهندگانی كه فقط دارای رتبهمسابقه (ج
ن ی مشابه بهی دهندگان با رتبهكه مسابقهبه طوری  حاصل شود،های هر گروه بندیادغام ردهاز ها باید بندی كلی آن، ردهبرگزار شده باشد

 شوند. دو گروه، مساوی در نظر گرفته 

 عتراضاتو ا فنی حوادث

 لمیهر فه شده، و بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری، از های رسمی ضبطتنها از فیلمی فنی و رسیدگی به اعتراضات باید به منظور تشخیص حادثه 
 های رسمی ضبط شده باید حداقل موارد زیر را ضبط كرده باشند:، استفاده شود. فیلمIFSCشده برای پخش رسمی ضبط

 ؛Boulderهای شروع هر گیره (أ

 و ؛ Boulderهر  Zoneی گیره (ب

 ؛Boulderهر  Top (ج

 گذاری روی سطح دیواره.هرگونه عالمت (د

ی فنی رخ داده است، باید پیش از هر تالش دیگهری داور  اعتقاد داشته باشند كه یک حادثه Boulderدهنده، مسئو  تیم یا داور چنانچه مسابقه 
IFSC  .شود، نباید در نظر گرفته شود. كه پس از شروع زمان چرخش بعدی اطالع داده می ی فنیحادثه گونههیچرا از این موضوع مطلع كنند 

رد زیهر  برای اجتناب از تردیهد، مهو  . یا خیر ی فنی رخ داده است، و اگر نیاز باشد با مشورت با سرطراح، باید مشخص كند كه آیا حادثهIFSCداور  
 د: شوی فنی محسوب نمیحادثه

 دهنده برای توقف خونریزی او. های یک مسابقهتعلیق تالش (أ

 :شدناعتراضی كه در صورت پذیرفته 

 :)های( مربوطه را بدهدBoulderهای دیگری روی دهندگان( امکان انجام تالشدهنده )مسابقهبه مسابقه (أ
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 ی اعتراض صورت گیرد؛پرداخت هزینهبه صورت شفاهی و بدون  تواندمیی مربوطه ابراز شده باشد، دهندهاگر توسط مسابقه (1

 اگر توسط یک مسئو  تیم مطرح شده باشد، باید مکتوب تسلیم شود، (2

 و در هر حالت:

 باید پیش از پایان زمان چرخش بعدی؛ نهایی باشد،اگر مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمه (أ

 بعدی، تسلیم شود. یدهندهی نهایی باشد، باید پیش از آغاز تالش مسابقهاگر مربوط به مرحله (ب

، باید به صهورت مکتهوب ارائهه    را ندهد)های( مربوطه Boulderروی  های دیگریامکان انجام تالشدهندگان( )مسابقه دهندهمسابقه به (ب
 شود و:

می آن ( دقیقهه پهس از انتشهار نتهایج رسه     ۵پنج )نهایی در بازه زمانی در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمه (1
 مرحله باید انجام شود؛ و

دهنده مربوطه در صفحه نمایش باید انجهام شهود )یها اگهر     نهایی بالفاصله پس از انتشار نتیجه غیر رسمی مسابقهدر رابطه با مرحله  (2
 ی رسمی(.شود، نتیجهی غیر رسمی نمایش داده نمینتیجه

 : (أ-2۵-۸بند  ذیلی فنی تایید شده یا اعتراض در جایی كه حادثه 

 ود ادامه دهد:تالش خ شود بهپیشنهاد داده دهنده مربوطه به مسابقهباید بتواند در زمان چرخش مربوطه برطرف بررسی شود،  (أ

 خواهد شد. یتلق یافتهپایان فنی حادثه ،دیبرگز را تالش ادامه دهندهمسابقه اگر (1

یر محاسهبه  ا توجه به موارد زتالش خود را در زمانی كه رئیس هیئت داوری ب او، آنگاه انتخاب نکند را تالش ادامه دهندهمسابقه اگر (2
 :ادامه خواهد داد، كندمی

 ی مشمو  مناسب باشد؛دهندهزمان تجدیدقوا برای مسابقه (أ

 دهندگان را حداقل كند؛تاثیر روی سایر مسابقه (ب

 ی كلی مسابقه.برنامه (ج

 نتواند در زمان چرخش مربوطه برطرف بررسی شود: (ب

فنهی و تمهام    ی مشهمو  حادثهه  دهنهده باید تا زمان برطرف شدن رسیدگی به مساله برای مسابقه ی فنی، مرحلهنها در مورد حادثهت (1
 های قبلی متوقف شود؛Boulderكننده روی دهندگان تالشمسابقه

 ،ندادامه ده ی شدبرطرف رسیدگ كه مسالهمحض آنن را به رئیس هیئت داوری تالششا با هدایتدهندگان متاثر شده باید مسابقه (2

ای كهه  دهنده، هر مسابقهعمل خواهند كرد. برای اجتناب از هرگونه تردیدرئیس هیئت داوری  هدایت بادهندگان در هر حالت، مسابقه
  .داشت نخواهد هایش رای تالشی ادامه، اجازهفضای مسابقه را تر  كند برطرف شدن رسیدگی به مساله پیش از

 :گیرداز سر میای كه مورد اعتراض بوده است تالش خود دهندهی مشمو  حادثه فنی یا مسابقهدهندهمسابقه زمانی كه 

 دقیقه است؛ 2دهنده زمان باقیمانده در لحظه وقوع حادثه را تخصیص داد. این زمان حداقل باید به مسابقه (أ

 تالش بعدی او: (ب

 ش پیشین او در نظر گرفته شود؛ وی تالی فنی، باید به عنوان ادامهدر حالت حادثه (1

 تواند به صورت یکی از دو مورد زیر در نظر گرفته شود:در حالت اعتراض رسیدگی شده، می (2

 ی تالش پیشین او؛ یاادامه (أ

 به عنوان یک تالش جدید، (ب

 كند.طور كه شرایط ایجاب میدر هر حالت همان (ج
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 طرعت -۹

 اتلیک

 قالب 

 :بایدمسابقات سرعت 

 باشند:را داشته زیر اجرایی  شرایط (أ

 اند برگزار شوند؛طراحی شده IFSCی سرعت كه مطابق مشخصات تعیین شده در قوانین پروانه یمصنوع یهاوارهید یرو بر (1

 استفاده شود؛ و  IFSCسنج خودكار مورد تایید ها از سیستم زماندر آن (2

 ،دهنده متصل شده باشدبه مسابقه IFSCی از باال با استفاده از یک سیستم حمایت خودكار تحت پروانه طناب (3

چهی كهه بهر روی    تواند اجازه دهد به جای آن از طناب قرقره استفاده شود كه توسط دو حمایتدر شرایط استثنایی، رئیس هیئت داوری می
 شود.اند، كنتر  میزمین و در كنار خط سیر صعود مستقر شده

 با مراحل زیر برگزار شوند: (ب

، كهه  “B”و مسیر سهمت راسهت    “A”شود، مسیر سمت چپ بر روی دو مسیر برگزار می و است 2مقدماتی كه شامل یک دور 1مرحله (1
  ؛ وكنندها صعود میروی آن یدهندگان به صورت جفتمسابقه

دو شهامل  كه  نهایی لهمرح ( یا بیشتر باشد، یک4باشند چهار )ی كه زمان مقدماتی معتبر كسب كردهدهندگانمسابقهتعداد در جایی كه  (2
 ( دور حذفی است. 4( تا چهار )2)

، بایهد زمهان و آرایهش آن در    باشدتمرین در نظر گرفته شده  یدورهتمرین در نظر گرفته شود. اگر  یدورهباید* ی مقدماتی پیش از مرحله (ج
 فنی اعالم شود. جلسه

 IFSC شناسد:رسمیت می های زیر بهركوردهای جهانی مورد ذكر در ادامه را در دسته 

 سا  به باال در سا  برگزاری مسابقه( 16مردان ) با سن  (أ

 سا  به باال در سا  برگزاری مسابقه( 16زنان ) با سن  (ب

 شود كه: نظر گرفتهتواند در ركورد جهانی فقط زمانی می 

اطمینهان   IFSCین پروانهه سهرعت   رسیده باشد تا از مطابقت با قوان IFSCها به تأیید نماینده فنی پیش از آغاز مسابقه، سطح دیواره و گیره (أ
 . عنوان مدر  ارائه دهدمرتبط را به رئیس هیئت داوری بهIFSC  هیدییتأمیزبان مسابقات باید یک كپی از گزارش  حاصل شود.

 رسیده باشد. IFSCبه تایید در رعایت الزامات موردنیاز برای ركورد جهانی سنج مورد استفاده سیستم زمان (ب

 ذكرشده باشد؛ و IFSCمسابقه در تقویم رسمی رویدادهای  (ج

 .شده باشدمنصوب IFSCرئیس هیئت داوری توسط  (د

 ایمنی

-مسهابقه  Harnessصورت منطقی به این باور برسد كهه  كه رئیس هیئت داوری بهبه تن داشته باشد. درصورتی Harnessباید  دهندههر مسابقه 

 دهنده شود.مانع آغاز صعود مسابقه دهنده ایمن نیست باید

 هاهای شروع و سهمیهترتیب

 صورت زیر باشد:مرحله نهایی باید به یسهمیه 

 

                                                                        
1 Round 

2 Stage 
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 سهمیه دكننسب میكدهندگانی كه زمان معتبر در مرحله مقدماتی مسابقهتعداد 

4-۷ 4 

۸-1۵ ۸ 

۱۵< 16 

 :ترتیب شروع 

 تعیین شود:ی مقدماتی باید به صورت زیر برای مرحله (أ

 ؛ و یشكقرعه ، باA ریمس یبرا (1

 ؛شودمیها عددی فرد باشد رو به پایین گرد درصدی، اگر تعداد شروع كننده ۵0و با یک تناوب  A، مشابه مسیر Bبرای مسیر  (2

نشهان   را نیهز  ی ههر رقابهت  هامسهیر  دهنهدگان در چینش مسهابقه باشد، این ضمیمه  2ی از مرحله نهایی باید مطابق ضمیمه هر دوربرای  (ب
ی نههایی بایهد بها    ها در دور نخسهت از مرحلهه  دهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند، ترتیب شروع آندو یا چند مسابقه اگر .دهدمی
 كشی تعیین شود. قرعه

 روند مسابقه

خطهای شهروع    بهروز یر داده شود. در صهورت  ی یک صعود تمرینی روی هر مسدهندگان اجازهبه مسابقه باید*، برگزار شودتمرین  یدوره چنانچه 
 :باید* تمرین یدورهمتوقف نخواهند شد. دهندگان مسابقه

 گیر باشد؛ و شامل نمایش سیگنا  خطای شروع و تجهیزات زمان (أ

ترتیهب  دهنده واجد شرایط شركت در مرحله مقدماتی یک تالش بر روی هر مسهیر بها   هر مسابقه ی مقدماتی باشد،مرحله صورت مشابهبه  (ب
بندی و قالب دوره تمرین را متناسب با شرایط ویژه تواند زماندهد. رئیس هیئت داوری میشروع منتشرشده برای مرحله مقدماتی انجام می

 هر مسابقه تعیین كند.

 :ی مقدماتیدر مرحله 

 :به غیر ازتواند یک تالش روی هر مسیر انجام دهد، دهنده میهر مسابقه (أ

 انجام یک تالش اضافی مجاز باشد؛ یا باید در این حالت  ی فنی، صعود مجدد الزم شود.حادثهخطای شروع یا  هنگامی كه به دنبا  (1

 ، در این حالت رقابت مربوطه باید بدون او پیش رود. ای هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر نشوددهندهمسابقه زمانی كه (2

 .دداوری در منطقه مسابقه باقی بمانرئیس هیئت  تحت نظارتبر روی هر دو مسیر  هایشدهنده باید تا اتمام تالشهر مسابقه  (ب

ی مقدماتی حذف شود )و باید هر زمهان  شود باید از مرحلهی مقدماتی میای كه مرتکب یک خطای شروع در رقابتی از مرحلهدهندهمسابقه (ج
صهعود   تواند به تنههایی است میای كه مرتکب خطای شروع نشده هدهندمعتبری كه پیش از آن كسب كرده است را از دست دهد(. مسابقه

 شود. ی بعدی انجام میشدهریزیمجدد انجام دهد، این صعود مجدد پیش از رقابت برنامه

 مرحله نهایی: 

هر دوری به دور ی یک رقابت از حذفی است. برنده 1صورت تعدادی رقابتای از دورها برگزار شود كه هر یک بهصورت مجموعهباید به  (أ
 شود. ی نهایی تعیین میی مرحلهها در هر دور توسط سهمیهو رقابتدورها یابد. تعداد بعد راه می

 ی نهایی، برنده باید به صورت زیر مشخص شود:در هر رقابت مرحله (ب

 كند برنده است؛كسب میای كه كمترین زمان معتبر را دهندهدهنده زمانی معتبر كسب كنند، مسابقههرگاه هر دو مسابقه (1

 ی دیگر برنده است؛دهندهدهنده مرتکب خطای شروع شده است، مسابقههرگاه مشخص شود یک مسابقه (2

كدام زمان معتبر كسب نکنند )غیر از حالتی كه یک خطای شروع رخ داده دهنده زمانی برابر كسب كنند یا هیچهرگاه هر دو مسابقه (3
 است(:

                                                                        
1 Race 
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 ی مقدماتی برنده است؛ یارتبه ی با بهتریندهندهمسابقه (أ

 ی مقدماتی یکسان داشته باشند، رقابت مربوطه باید دوباره برگزار شود؛رتبهدهنده اگر هر دو مسابقه (ب

 ی دیگر برنده است.دهنده، مسابقهای هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر نشوددهندههرگاه مسابقه (4

 نهایی انجام شود.پیش از اولین رقابت دور نیمه بایدنهایی ور نیمهیافته به ددهندگان راهمعرفی مسابقه (ج

 در فینا  كوچک رقابت كنند. نهایی باید برای مقام سوم و چهارمی دهندگان حذف شده در دور نیمهمسابقه (د

ینا  كوچک )یا اگر چند دسهته در  ف اتمام، كه بعد نهایی باید برای مقام اولی و دومی در فینا  بزرگ رقابت كنندهای نیمهبرندگان رقابت (ه
شود. اگر یک خطای شروع در ههر فینها  بزرگهی رخ    های فینا  كوچک( برگزار میرقابت اتمامحا  رقابت به طور موازی هستند، بعد از 

 ی برنده باید یک تالش دیگر برای كسب زمان معتبر انجام دهد. دهندهدهد، مسابقه

 رئیس هیئت داوری در منطقه مسابقه باقی بماند.تحت نظارت شود ه حذف میدهنده باید تا هنگامی كهر مسابقه (و

 روند صعود

باشهد. آغهازگر بایهد     IFSCشود، آغاز شوند. آغازگر نباید از مسئولین می میآغازگر تنظها باید با یک عالمت صوتی واضح كه توسط تمامی رقابت 
-نزدیک و به فاصله مساوی از تمام مسابقه حد امکاندهندگان نباشد. منبع عالمت شروع باید تا رؤیت مسابقهموقعیتی را انتخاب كند كه قابل

 . دهندگان باشد

  هر رقابت باید از یک تشریفات شروع مشتر  استفاده كند: 

 دهنده:در هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر، هر مسابقه (أ

 ؛روع موردنظر خود قرار دهد( ثانیه حسگر شروع را در موقعیت ش10ده )طی مدت  باید* (1

 چی باید تایید كند كه:خود را به حمایتچی معرفی كند. حمایت (2

 دهنده به صورت كامل بسته شده است؛ و مسابقه Harness (أ

 دهنده به طور ایمن سیستم حمایت خودكار یا طناب قرقره متصل شده است.مسابقه Harness (ب

 كند، در فاصله حداكثر دو متری از روبروی دیواره و پشت به دیواره، قرار بگیرد.میگونه كه آغازگر تعیین ی همانگذرهمدر حالت  (3

 اشیانتخابهای بر روی گیره شو یک پای گیرد كه هر دو دستبدون تاخیر در وضعیتی قرار میدهنده مسابقه هر ،جای خودبهفرمان با  (ب

 و یک پایش بر روی صفحه آغاز قرار داشته باشد.

سنج ازآن كلید زمانو پس را اعالم كرده ایدآمادهواژه  حركت در حالت شروع ماندند، آغازگرصورت بیدهندگان بهم مسابقهازآنکه تماپس (ج

 فشارد.را می

 توسط آغازگر: ”ایدآماده“اما پیش از اعالم كردن  ”به جای خود“پس از فرمان  لیهر دلاگر به  (د

 پیش رود؛ یاتواند به آغازگر متقاعد نشود كه رقابت می (1

 ،نشان دهد برای شروع آماده نیست دستش را باال ببرد تادهنده یک مسابقه (2

 گذری بازگردند.دهندگان دستور دهد كه به حالت همآغازگر باید به تمام مسابقه

-غازگر باید به تمام مسهابقه دهندگان دیگر مزاحمت ایجاد كند، آدهنده از آ( یا ب( تبعیت نکند، یا با هر عملی برای مسابقهاگر یک مسابقه (ه

 ی متخلف یک كارت زرد نشان دهد.دهندهتواند به مسابقهمیگذری بازگردند. رئیس هیئت داوری دهندگان دستور دهد كه به حالت هم

 خطاهای شروع:   

 :توسط آغازگر ”ایدآماده“هرگاه در رقابتی، پس از اعالن  (أ

 ؛ وثبت شودخطای شروع نده دهآن مسابقهباید برای انیه داشته باشد، ث 0.100دهنده زمان واكنشی كمتر از یک مسابقه (1

 :ثانیه داشته باشند 0.100دهنده زمان واكنشی كمتر از دو مسابقه هر (2
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 ؛ وشودترین( زمان واكنش خطای شروع ثبت با كمترین )سریع دهندهمسابقهباید برای  (أ

باشند، رقابت مربوطه باید دوباره برگزار شود و هیچ خطای شروعی نبایهد  دهنده زمان واكنش برابر داشته اگر هر دو مسابقه (ب
 ثبت شود.

ی تهرین زمهان ممکهن واژه   شود، آغازگر نیهز بایهد در سهریع   سنج پخش میبر هر عالمتی كه در پی خطای شروع از سیستم زمانعالوه  (ب
 را اعالن كند. ”ایست!“

 ارائه شود.  IFSCسنج خودكار تاییده شده توسط واكنش ثبت شده توسط سیستم زمان تواند در رابطه با اعتبار زمانهیچ اعتراضی نمی (ج

 یک زمان معتبر: 

 :ی مربوطهدهندهثبت شود، هرگاه مسابقهباید  (أ

 سنج ضربه زده؛ وبه صفحه سوییچ زمان (1

 سنج را متوقف كند،زمان (2

 رخ داده باشد؛ ای در رقابت مربوطهدهندهبه جز هنگامی كه یک خطای شروع توسط مسابقه

 :ی مربوطهدهندهنباید ثبت شود، هرگاه مسابقه (ب

 سنج را متوقف نکرده باشد؛ سنج ضربه زده ولی زمانبه صفحه سوییچ زمان (1

 سقوط كند؛ (2

 های كناری یا باالیی دیواره برای صعود استفاده كند؛از لبه (3

 پس از آغاز صعود، هر قسمت از بدنش زمین را لمس كند. (4

 شود.  فراهمها روی مسیر)ها( ( دقیقه بین تالش۵دهندگان باید حداقل زمان استراحت پنج )به جز پس از یک خطای شروع، برای مسابقه 

 داوری و امتیازدهی

سهنج  زمهان دهنده تعریف شود. سیستم دهنده باید فاصله زمانی بین عالمت شروع و لحظه كامل شدن تالش مسابقهزمان صعود برای هر مسابقه 
 :باید

  جداگانه ثبت كند و نمایش دهد. دهندهود را برای هر مسابقهزمان صع (أ

1با دقت حداقل  گیری زمانتوانایی اندازه (ب
1000
 داشته باشد: را ثانیه 

1ترین بندی زمان باید تا نزدیکبه منظور رده (1
1000
 ثانیه ثبت شود؛ 

1ترین زمان باید به صورت گرد شده به نزدیک (2
100
 ه نمایش داده شود.ثانی 

  دهنده تالشی را مطابق این قوانین كامل كند زمان معتبر باید برای او ثبت شود.هرگاه یک مسابقه 

 رده بندی

 :مقدماتیبندی رده 

 بندی شود:باید به ترتیب زیر رده دهندگانمسابقه (أ

 دهندگانی كه حداقل یک زمان معتبر دارند:تمام مسابقهابتدا  (1

 ترین( زمانشان؛ و ترین )سریعبه ترتیب عکس كم (أ

بهه  ی بهتهری  رتبهه ترین زمهان برابهر داشهته باشهند، بهه ترتیهب عکهس زمهان دومشهان )         كم دهندهچند مسابقههرگاه دو یا  (ب
 شود(؛ و میداده اختصاص ها كه زمان دوم ندارند دهندگان دارای زمان معتبر دوم نسبت به آنمسابقه

 هیچ زمان مقدماتی معتبری ندارند. دهندگانی كهسپس تمام مسابقه (2
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دهنهدگان مسهاوی بایهد    بندی مساوی افزایش یابد، مسهابقه ی نهایی به دلیل ردهی مرحلهبندی ذكر شده در آ( سهمیهاگر پس از روند رده (ب
ها تنها باید بهرای مشهخص   زمان ثبت شده در این تالش صعود مجدد انجام دهند. ،های مرتبطتا از بین رفتن تمام تساوی ،Aروی مسیر 

 . به كار رودو نه برای هیچ منظور دیگری ی نهایی یافته به مرحلهدهندگان راهكردن مسابقه

 :و كلی بندی نهاییرده 

 :این رو ازبندی شوند و اند ردهی نهایی باید به ترتیب آخرین دوری كه در آن رقابت كردهدهندگان در مرحلهمسابقه (أ

 ابتدا، برنده)برندگان( رقابت در هر دور مربوطه؛ و  (1

دهندگانی كهه ههیچ زمهان    شوند )مسابقهبندی مینشان در آن دور ردهدهندگان حذف شده در هر دور به ترتیب زماسپس، مسابقه (2
رتبهه داشهته باشهند، نسهبت بهه      دهندگان حذف شده تساوی شوند و اگر مسابقهبندی میمعتبری ندارند در جایگاه آخر آن دور رده

ی مقهدماتی(  دورهای متوالی پیشین و یا براساس مرحلهه شان در دور قبل )و در صورت لزوم شدهیکدیگر با استفاده از زمان كسب
 شوند.بندی میرده

 :بندی كلی باید به شکل زیر تعیین شودرده (ب

 و ؛هی نهایی، با همان ترتیب رتبدهندگان دارای رتبهابتدا مسابقه (1

 شان.ی مقدماتیی نهایی به ترتیب رتبهدهندگان بدون رتبهسپس مسابقه (2

بندی كلی پهس از آخهرین   ردههمان بندی كلی مسابقه، شود و ردهتلقی می پایان یافتهی نهایی لغو شود، مسابقه هرگاه دوری از مرحله (ج
 شوند.بندی میشان ردهمربوطهت به یکدیگر براساس زمان نسب ،، برندگان رقابت در آخرین دور كامل شدهخواهد بود دور كامل شده

 و اعتراضات فنی حوادث

 لمیهر فه شده، و بنا به تصمیم رئیس هیئت داوری، از های رسمی ضبطتنها از فیلمی فنی و رسیدگی به اعتراضات باید به منظور تشخیص حادثه 
 ضبط شده باید حداقل موارد زیر را ضبط كرده باشند: های رسمی، استفاده شود. فیلمIFSCشده برای پخش رسمی ضبط

 ؛حالت شروع برای هر دو مسیر (أ

 سنج باالیی برای هر دو مسیر؛صفحه سوییچ زمان (ب

 .دهندگان در هر رقابتتالش هر جفت از مسابقه (ج

از پیش از آغهاز رقابهت بعهدی    را  هیئت داوریرئیس  بایدی فنی رخ داده است، ثهیک حاداعتقاد داشته باشند كه مسئو  تیم  دهنده یاگر مسابقها 
 مطلع كنند.  این موضوع 

 ارائه شود. مستد یا  میتواند در رابطه با خطای سیستمیتنها سنج ی فنی در رابطه با عملکرد سیستم زمانادعای حادثه 

 ی فنی رخ داده است یا خیر:رئیس هیئت داوری باید تشخیص دهد حادثه 

 تشخیص، رئیس هیئت داوری باید در صورت لزوم:این  یابی بهبرای دست (أ

 های رسمی ضبط شده را بازبینی كند؛فیلم (1

 سیستم را دهد؛ بررسیدرخواست  (2

 سنج باالیی ضربه بزند.از سرطراح بخواهد مسیر مربوطه را صعود كند و به صفحه سوییچ زمان (3

 ی فنی:هرگاه حادثه (ب

اند دهندگانی كه به طور مستقیم تحت تاثیر خرابی قرار گرفته، مسابقهباشدقرار دادهیک تک رقابت را تحت تاثیر بتواند مرتفع شود و  (1
 انجام دهند؛ یاهایشان را باید دوباره تالش

، رئیس هیئت داوری باید یکی از مهوارد زیهر را   باشددهندگان را در دور مربوطه تحت تاثیر قرار داده نتواند مرتفع شود یا تمام مسابقه (2
 انجام دهد:

 دورهای متاثر شده و تمام دورهای بعدی را لغو كند؛ یا  (أ
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 و دوباره آن را شروع كند.  متوقف نمایددور را آن  (ب

 اعتراض مربوط به: 

 قضاوت: (أ

 دهنده در هر رقابت؛ یاتالش یک مسابقه (1

 ی نهایی،ی هر رقابت در مرحلهنتیجه (2

تواننهد بهه   گیری در مورد اعتراض آغاز شود. چنین اعتراضاتی مهی تصمیمباید پیش از آغاز رقابت بعدی تسلیم شود. رقابت بعدی نباید تا 
  ی اعتراضی الزم نخواهد بود.ارائه شوند و هیچ هزینهصورت شفاهی 

 دهنده، باید به صورت مکتوب و :بندی یک مسابقهی منتشر شده یا ردهمربوط به نتیجه (ب

( دقیقه پس از انتشار نتایج رسمی باید انجام شهود؛  ۵پنج )در بازه زمانی  ی مقدماتیدر رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله (1
 یا

 بندی مربوطه.نهایی، به محض انتشار نتیجه ردهدر رابطه با مرحله  (2

 

 طرعت تیمی -۱۰

IFSC  استفاده از قوانینIFSC 201۸ (v1.5را برای مسابقات سرعت تیمی مجاز می ) .داند 
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 ترکیبی   -۱۱

 کلیات

 د.)سرعت( از این قوانین باید خوانده شو ۹( و Boulder) ۸(، Lead) ۷، )قوانین عمومی( 3های فصل فصل در تركیب بااین  

 باید شامل: ترکیب مسابقات  

 ؛ وبرای هر دسته دهندهمسابقه 20یک مرحله مقدماتی با سهمیه ثابت  (أ

 باشد؛ برای هر دسته دهندهمسابقه ۸یک مرحله نهایی با سهمیه ثابت  (ب

 شامل: ه هر كدام از مراحل مقدماتی و نهاییك

 ؛ ”سرعت تركیبی“( دور 1یک ) (1

 ؛ و ”تركیبی “Boulder( دور 1یک ) (2

 ، ”تركیبی “Lead( دور 1یک ) (3

اصهالحات و  )سهرعت( از ایهن قهوانین و     ۹( و Boulder) ۸(، Lead) ۷ههای  هر دور مطابق با قوانین فصل با همین ترتیب خواهد بود و
 گردد.است، برگزار می های تركیبی( اضافه شده)رویداد 11نکاتی كه در فصل 

 در روزهای مجزا برگزار گردند. باید* نهاییمراحل مقدماتی و  

 :ی مقدماتیدر برگزاری مرحله 

 دقیقه باشد؛ و ۳۰باید حداقل پس از آن،  Boulderی دور سرعت و آغاز دور ریزی شدهی زمان  بین پایان برنامهبازه (أ

 .دقیقه باشد ۱۲۰ باید حداقلپس از آن،  Leadو آغاز دور  Boulderی دور ریزی شدهی زمان  بین پایان برنامهبازه (ب

 :ی نهاییدر برگزاری مرحله 

 دقیقه باشد؛ و 1۵باید حداقل پس از آن،  Boulderی دور سرعت و آغاز دور ریزی شدهی زمانی بین پایان برنامهبازه (أ

 .دقیقه باشد 1۵باید حداقل پس از آن،  Leadو آغاز دور  Boulderی دور ریزی شدهی زمانی بین پایان برنامهبازه (ب

 قالب مرحله مقدماتی

 ی مقدماتی باید:مرحله 

 ی مقدمات  مسابقات سرعت باشد.)سرعت( این قوانین در مورد برگزاری مرحله ۹سرعت، مطابق مقررات نصل  دوردر  (أ

 Boulderنهدای  مسدابقات   ی نیمده ( این قوانین در مورد برگدزاری مرحلده  Boulder) ۸، مطابق مقررات نصل Boulderدر دور  (ب

 باشد.

 باشد. Leadنهای  مسابقات ی نیمه( این قوانین در مورد برگزاری مرحلهLead) ۷، مطابق مقررات نصل Leadدر دور  (ج

 :محاسبه شودصورت زیر باید بهدور سرعت  A، و برای مسیر Leadو  Boulderبرای دورهای لیست شروع  

انتخداب    دهنددگان مسدابقه تمام   هاکه در آنهای  رویداد– یک تک مجموعه از رویدادها از طریق دهندگانمسابقه هرگاه (أ

 ه برای آن رویدداد ای کبندی ترکیب ردهترتیب نزول  ، بهباشندشدهواجد شرایط ی مقدمات  برای مرحله -اندشرکت داشته

 ؛محاسبه شده است

از سیسدت  مقددمات    ، باشندمقدمات  واجد شرایط شدهاز طریق چندین رویداد انتخاب  برای مرحله دهندگانمسابقههرگاه  (ب

 گردد،استفاده م  IFSCمرتبط منتشر شده توسط 

 درصدی باشد. ۵0و با یک تناوب  Aباید همان ترتیب شروع مسیر  Bترتیب شروع مسیر 
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 قالب مرحله نهایی

 باید: تركیبی رویداد نهاییمرحله  

   باشد.مسابقات سرعت،  نهای ی ی برگزاری مرحله)سرعت( این قوانین، درباره ۹سرعت، مطابق با مقررات نصل  یدر مسابقه (أ

مسدابقات   نهدای  ی مربدو  بده برگدزاری مرحلده    ( ایدن قدوانین،   Boulder) ۸، مطابق بدامقررات نصدل   Boulder یدر مسابقه (ب

Boulder ، کهآنباشد، به جز: 

 ( كاهش خواهد یافت؛ و3ها در این مسابقه به سه )Boulderتعداد  (1

 از مرحله حذف كند.را ی Boulder اجازه نداردرئیس هیئت داوری  (2

 ، باشد.Leadمسابقات  نهای ی برگزاری مرحله( این قوانین، مربو  به Lead) ۷، مطابق با مقررات نصل Leadدر مسابقه  (ج

 :تعیین شودصورت زیر ه باید ب نهاییمرحله برای هر دور از ترتیب شروع  

ی او  و هشتم دهندگانی كه رتبهباید بین مسابقه 1به عنوان مثا  رقابت . 3ی در رابطه با دور سرعت، به ترتیب مشخص شده در ضمیمه (أ
 .اند، برگزار شودتی كسب كردهرا در دور سرعت مرحله مقدما

ای كهه بهاالترین   دهنهده ی دور سرعت ماقبل باشهد، بهه بیهان دیگهر، مسهابقه     ، ترتیب شروع باید معکوس رتبهBoulderدر رابطه با دور  (ب
 است، باید آخرین نفر شروع كند.)بهترین( رتبه را كسب كرده

دسهت   ماقبل بهه  Boulderصورت موقت بعد از اتمام دور سرعت و باشد كه بهای ، ترتیب شروع باید معکوس رتبهLeadدر رابطه با دور  (ج
 با باالترین )بهترین( رتبه، باید آخرین نفر شروع كند دهندهآید، بدین صورت كه مسابقهمی

 دورهابندی جداگانه رده

 :ی زیر محاسبه شودهر دور باید به گونهبندی رده 

در ادامهه  كهه  ی نههایی  به مرحلهه  مربوط)سرعت( از این قوانین با اصالحات و نکاتی  ۹انین فصل در رابطه با هر دور سرعت، مطابق قو (أ
 است، باشد:آمده

های اضافی برای تعیین مقام ای از رقابتاما به مجموعههای یک چهارم نهایی حذف نخواهند شد، دهندگان بازنده در رقابتمسابقه (1
 ؛رسانندبه پایان میها را دهندگان تعداد برابری از رقابتبه طوری كه تمام مسابقه یابند،راه می ام(۸( تا هشتم )۵پنجم )

 ها تعیین خواهد شد:ی نهایی از رقابتتوسط مجموعهدهندگان پس از دور سرعت بندی مسابقهرده (2

 ام )بازنده( را مشخص خواهد كرد۸ام )برنده(   ۷مقام  ۹رقابت  (أ

 )بازنده( را مشخص خواهد كرد ام6ام )برنده(   ۵مقام  10رقابت  (ب

 ام )بازنده( را مشخص خواهد كرد4ام )برنده(   3مقام  11رقابت  (ج

 ام )بازنده( را مشخص خواهد كرد2)برنده(    او مقام  12رقابت  (د

یها  اسهت(،  دهنده موفق نشوند یک زمان معتبر كسب نمایند )مگر در حالتی كه خطهای شهروع رخ داده  اگر، در دوری، هر دو مسابقه (3
دیگر تفکیک شوند، رقابت مربوطه باید دوبهاره انجهام   )سرعت( از یک ۹بندی شرح داده شده در فصل نتوانند با استفاده از روند رده

ی تركیبهی  ی رتبهه دهندگان همچنان مساوی باقی بماننهد، ایهن تسهاوی بها مقایسهه     شود. اگر پس از انجام مجدد این دور مسابقه
 و هد شد،ی مقدماتی برطرف خوامرحلهدهندگان در پی مسابقه

بنهدی پهس از   )سرعت( برای رده ۹در فصل  ”بندی مقدماتیرده“ارجاع به بحث باید از ، -10-11یابی به اهداف این بند به منظور دست
 استفاده شود. ی مقدماتیدور سرعت مرحله

 است، باشد:( از این قوانین با اصالحات و نکاتی كه در ادامه آمدهBoulder) ۸، مطابق قوانین فصل Boulderدر رابطه با هر دور  (ب

 دهندگان مساوی باید به صورت زیر تعیین شود:ی نسبی مسابقهدهنده مساوی شوند، رتبهدر رویدادی كه دو یا چند مسابقه (1
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دهنهده در  ی كهه مسهابقه  Topدهنده در تالش یک و سپس بیشترین تعهداد  ی كه مسابقهTopی بیشترین تعداد با مقایسه (أ
 تالش دو و ... به دست آورده است؛

دهنده در تالش یک و سپس بیشترین كه مسابقه یZoneدر صورتی كه آ( نتواند رفع تساوی كند، با مقایسه بیشترین تعداد  (ب
 دهنده در تالش دو و ... به دست آورده است؛مسابقه ی كهZoneتعداد 

شهان در  ی رتبهه ها باید با مقایسهی مربوط به آندهندگان مساوی ماندند، رتبه( اگر مسابقه1ی نهایی، پس از اجرای بند در مرحله (2
 مرحله مقدماتی تعیین گردد. Boulderدور 

 است، باشد:( از این قوانین با اصالحات و نکاتی كه در ادامه آمدهLead) ۷، مطابق قوانین فصل Leadدر رابطه با هر دور  (ج

 دهندگان مساوی باید به صورت زیر تعیین شود:ی نسبی مسابقهدهنده مساوی شوند، رتبهدر رویدادی كه دو یا چند مسابقه (1

 ی زمان صعودشان )زمان كمتر بهتر است(؛با مقایسه (أ

فیلم رسهمی بایهد بهرای مشهخص     سیستم  دردهنده مساوی بمانند، زمان ثبت شده اگر پس از انجام بند أ( دو یا چند مسابقه (ب

1ترین كردن زمان صعود به نزدیک
10
 از یک ثانیه مورد استفاده قرار گیرد؛ و 

ی ی رتبهه ها باید بها مقایسهه  نسبی مربوط به آنی رتبه دهندگان مساوی ماندند،( اگر مسابقه1ی نهایی، پس ازانجام بند در مرحله (2
 ها در مرحله مقدماتی تعیین گردد.آن Leadدور 

 بندی ترکیبیرده

دهندگانی كه ههر سهه دور مرحلهه را آغهاز نمهوده      كننده، برای آن مسابقهی شركتپس از پایان هر مرحله برای هر دستهبندی تركیبی ردهیک  
 شود:میمحاسبه باشند، 

 ( تعلق گیرد:Ranking Pointsرسد یک امتیاز )مسابقه دهنده باید برای هر دوری كه به پایان میبه هر  (أ

 دهنده به تنهایی دارای یک رتبه در دور باشد، برابر آن رتبه؛ یااگر مسابقه (1

 4اگر . به عنوان مثا  دهندگان مساوی استهای مسابقهدهنده در یک دور مساوی شوند، برابر میانگین رتبهاگر دو یا چند مسابقه (2
: برابهر اسهت بها    ردیه گیتعلهق مه   یدهنهدگان مسهاو  مسهابقه  نیكه به ا یازیوجود داشته باشد، آنگاه امت هشتم جایگاهدر  یتساو
۵ ۹=4(÷11+10+۹+۸) 

 .شود، محاسبه است ( كه در هر مسابقه كسب كردهRank Pointsدهنده باید از ضرب امتیازهایی )امتیاز نهایی هر مسابقه (ب

دهنهدگان دارای امتیهاز نههایی    مسابقه بندی شود )امتیاز كمتر بهتر است( ، اگردهنده باید به ترتیب صعودی امتیاز نهایی ردههر مسابقه (ج
 گردد:گونه تعیین میدهندگان مساوی در هر مرحله اینی نسبی این مسابقهبرابر باشند، رتبه

 گان در آن مرحله؛ و دهندی عملکرد رو در روی مسابقهبا مقایسه (1

 چنان مساوی باقی ماندند:دهندگان هم( مسابقه1دنبا  بند اگر به (2

 ؛ ی مقدماتیی تركیبی پس از مرحلهی رتبهی نهایی، ابتدا با مقایسهتنها در رابطه با مرحله (أ

  ،دهندگانمسابقه Seedingی با مقایسه (ب

 تساوی رتبه برطرف خواهد شد.

بایهد بهرای   كننده محاسهبه شهود، كهه    ی شركتدر هر مرحله، برای هر دسته Boulderی موقت پس از اتمام دورهای سرعت و یک رتبهباید  
 . استفاده شود دو دور نتایج ایناز تنها آن  محاسبات
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 هاقوانین سویااد -3بش  
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 جام جهانی مجموعه مسابقات -۱۲

 عمومیقررات م

 IFSC ،به تصویب برساندموارد زیر را تواند می ،ی خودهناماساس طبق: 

 و سرعت. Boulder ،Leadهای برای هر یک از گرایش سا  هردر  یجهان جام مجموعه مسابقات (أ

 و سرعت. Boulder ،Leadهای ، برای هر یک از گرایشسا  یکطی مدت  در یجهان جام ی( مسابقه۸هشت ) ثركحداتا  (ب

 :یجهان جام یقهمساب هر 

 یک گرایش باشد. بوده و حداقل شامل زنانو  مردان هدستهر دو  شامل باید (أ

 :باید* (ب

 ؛شود برگزار 1هفته انیپا التیتعط در (1

 های زیر برگزار شود:حداكثر مدت زماندر  (2

 ( روز؛2باشد، دو ) گرایش (1) یکشامل  كهدرصورتی (أ

 ( روز؛3)باشد، سه  گرایش (2شامل دو ) كهدرصورتی (ب

 ( روز؛4باشد، چهار ) گرایش (3شامل سه ) كهدرصورتی (ج

  IFSC منتشهر نمایهد كهه مهوارد زیهر را      یک فرم اطالعهات  ، روز پیش از نخستین روز مسابقه 30حداكثر تا ی جام جهانی، باید برای هر مسابقه
 نماید:مشخص می

 محل برگزاری و تاریخ مسابقه؛ (أ

 ؛نام برای مسابقهزمانی ثبتمهلت (ب

 جدو  زمانی مسابقه. (ج

 هانام تیمثبت

 :واجد شرایط هستندجهانی  در هرگونه مسابقات جام برای شركت تنها افراد زیر 

 المللی باشند؛سا  سن دارند یا خواهند داشت و دارای پروانه معتبر بین 16دهندگانی كه در سا  برگزاری مسابقه حداقل مسابقه (أ

 المللی باشند.عتبر بینی ممسئوالن تیم كه دارای پروانه (ب

 :كنندنام ثبت های زیردر تعداد و منصبرا واجد شرایط  تیم دهندگان و مسئوالنمسابقهتوانند های عضو میفدراسیون 

 :مسئوالن تیم (أ

 ( مدیر تیم؛1) کی (1

 ( مربی تیم به ازای هر گرایش؛2دو ) (2

 .دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان( 2دو ) (3

 دهندگان:مسابقه (ب

 ته باشد؛یا كمتر قرار داش 10بندی جهانی مربوطه در رتبه ، در ردهیای كه در آغاز سا  تقویمدهندههر مسابقه (1

 مسابقه، یدستههر  برایدهنده( مسابقه 10)برای كشور میزبان،  بیشتری دهنده( مسابقه۵پنج ) (2

روز پهیش   ۵. پس از این تاریخ و تا (”نامتاریخ ثبت“) ه صورت گیردروز پیش از نخستین روز مسابق 1۵ حداكثر تانام باید در هر مورد، ثبت
رای ی را به جدید یاعضانظر كرده و توانند تحت شرایط خاص از برخی اعضای تیم صرفهای عضو میاز نخستین روز مسابقه، فدراسیون

 شده شود.نامجایگزین كنند. اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد ثبتتیم 

                                                                        
 شنبه است. ویراستارمنظور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یک ه 1



 46  1.۹.2 نسخه - 201۹قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 

 منتشر شود. IFSCسایت نام در وب، حداكثر تا روز پس از تاریخ ثبتدستهنام شده در هر دهندگان ثبتباید لیستی از مسابقه 

 روند مسابقه

 های مربوطه از بخش دوم این قوانین تنظیم شود. در شرایط خاص:قالب هر رویداد مسابقه جام جهانی باید مطابق فصل 

 تواند:رئیس هیئت داوری می (أ

متوقف كرده ی نهایی را( به تعلیق درآورده و از سر گیرد، یا ای از مسابقه را )و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلههر مرحله (1
 و دوباره آغاز كند؛ یا

 ی نهایی(  از یک مسابقه را حذف كند.نهایی یا نهایی )و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلهیکی از مراحل نیمه (2

 تواند مسابقه را لغو كند، وی فنی مینماینده (ب

 . قرار گیرداعتراض تواند مورد نمیدر هر مورد، تصمیم گرفته شده 

 باید به صورت زیر تایید شود:در مسابقه دهندگان ها و مسابقهتیم تمام مسئوالن حضور 

 نام نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا دهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبتبا حضور حداقل یک مسئو  تیم )یا یک مسابقه (أ

 ی فنی،به نماینده Email( با ارسا  پیامک یا اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ...)مانند  شرایط خاصتنها در  (ب

 در هر حالت:

 ؛ یااستمنتشر شده  IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط حداكثر تا تاریخ)ها( و زمان)های( تعیین (1

 مسابقه، و دقیقه مانده به شروع جلسه فنی 30كه چنین زمانی مشخص نشده باشد، حداكثر تا  در صورتی (2

 د شد.ز لیست شروع رسمی مرتبط حذف خواهتایید نشود ادر مسابقه حضورش ای كه دهندهمسابقه

تغییهری كهه نسهبت بهه اطالعهات ذكرشهده در       و هر ) جدو  زمانی رویداد تاییدبرای  برگزار شود. این جلسه جلسه فنی باید پیش از آغاز مسابقه 
میان گذاشهتن هرگونهه   مسابقه است و در این ای كه مربوط به اعما  قوانین در انجام گرفته است(، تعیین هر اطالعات ویژه IFSCسایت وب

 شود. میموجود نیست، برگزار  IFSCسایت كه در وب های برگزاری رویدادحمل و نقل میان مکاناطالعات مربوط به 

 های شروعلیست

 های شروع رسمی:مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیست ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل 

 .در مسابقه حضوری مربوطه و پس از تایید برای مرحله مقدماتی، در جلسه فنی پیش از مسابقه (أ

 هرگونه روند اعتراض، بندیجمعبه دنبا  انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از  مراحل دیگربرای  (ب

ها، گوینده هایی از آن در اختیار مسئوالن تیمشود؛ و كپیو تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر  IFSCسایت آماده شده و در هر حالت در وب
 .گیردقرار  هامسابقه و رسانه

 اید شامل اطالعات زیر باشند:های شروع رسمی بلیست 

 دسته و مرحله مربوطه؛ (أ

 ترتیب شروع؛ (ب

 دهنده؛كشور هر مسابقه IOCنام و كد  (ج

 زمان: (د

 ی گرم كردن؛باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه و یا هر منطقه (1

 زمان مشاهده یا صعودی نمایشی مسیر؛ و (2

 شروع مرحله. (3

انی در منطقهه فراخهوانی حاضهر    ، در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنگام فراخهو دن قرنطینهشزمان بستهای موفق نشود كه تا دهندهاگر مسابقه 
 شود. گذاری میعالمت ”DNS“ی مربوطه با عبارت در لیست شروع رسمی مرحله شود،
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 هابندینتایج رویداد و رده

ههای كپهی از آن در اختیهار    اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخه ، در تابلوی شدهآماده IFSCتوسط  شدهحیتصرتمامی نتایج رسمی باید در قالب  
 .ها قرار گیردها، گوینده مسابقه و رسانهسرپرستان تیم

 برای هر دسته: 

 در هر مرحله: (أ

 شود؛ و نمایش دادههر مرحله برگزاری در طو  زمان باید*  موقتنتایج  (1

ترین زمان ممکن پهس از اتمهام مرحلهه    باید در سریع است مکتوب كه به تایید رئیس هیئت داوری رسیدهبه صورت نتایج رسمی  (2
 منتشر شود.

را بهرای تمهام   بندی نهایی و نتهایج ههر مرحلهه    ی كلی منتشر شود كه ردهی مربوطه، باید یک نتیجهپس از پایان تمام مراحل مسابقه (ب
 یئت داوری برسد. و رئیس ه IFSCی كلی باید به امضای داور دهد، این نتیجهنشان می دهندگانمسابقه

 ی جام جهانی:در پایان هر مسابقه 

ی مطابق آنچه در ضمیمه- بندیامتیاز رده دسته هر برتر یدهنده( مسابقه30) یس بهباید جهانی، بندی جامی یک ردهبه منظور محاسبه (أ
خواههد بهود   امتیازهای مساوی  ، میانگینشدد داده خواه کسانبا رتبه ی دهندگانمسابقهبه كه  زیامتیاداده شود.  -مشخص شده است 1
 .اندشدهگرد دد صحیح عبه  كه

ی برتر انفهرادی  دهندهمسابقه( 3سه )بندی امتیازات رده جمع كردنبا  مرتبط در پایان هر جام جهانیبرای هر گرایش  ملی بندی تیمرده (ب
 شوند.بندی میامتیاز جمع شده رده ها به ترتیب نزولی مقدار نهاییشود و تیم، محاسبه میتیم در هر دسته

 هابندیها و ردهنتایج جام

 :كه بندی جام جهانی در هر دسته محاسبه شودیک ردهباید  

دهندگان بهه ترتیهب نزولهی مقهدار     جهانی خواهد بود و مسابقه ی مسابقات جامهای كسب شده در مجموعهدهنده امتیازبرای هر مسابقه (أ
 شوند؛ وبندی میمتیاز جمع شده ردهنهایی ا

های محاسبه اند، مجموع امتیازدر مجموعه مسابقات جام جهانی شركت كردهی از طرف آن دهندگانكه مسابقه ،برای هر فدراسیون عضو (ب
 . بودخواهد  بندی تیم ملی در هر مسابقهشده برای رده

 :شوده صورت زیر مشخص میبآیند به حساب میبندی جام جهانی ی ردهدر محاسبه هكنتایجی تعداد  ثركحدا 

 تمام نتایج؛ ،باشد شده برگزار آن از ترمك ای مسابقه (۵پنج ) كهدرصورتی (أ

-اگر مسهابقه  .دوش نظورم باید ،مسابقه (1) کی با حذف مسابقات تمام جینتا ،باشد شده برگزار مسابقه (6شش ) از ترشیب كههنگامی (ب

 ذف شود، وحدهنده باید همسابقات محسوب شده شركت كرده باشد، بدترین نتیجه مسابقای در تعداد مسابقات بیشتری از تعداد دهنده

ه صهورت زیهر برطهرف    به  ین تسهاو یا ،شدند یمساو هم بادر كسب مقام او   دهندهیا چند مسابقه دو ،جام جهانی مسابقهآخرین  پس ازاگر 
 خواهد شد:
 :دهندگان مساوی، و اگر این مقایسه نتواند تساوی را برطرف كندمسابقه یدو به دوی عملکرد با مقایسه (1

ه، سپس تعداد های او  آغاز شدها را دارد، كه از تعداد رتبهترین تعداد از بهترین رتبهای كه بیشدهندهبا مشخص كردن مسابقه (2
 های دوم و به همین صورت.رتبه

و سرعت شهركت كهرده باشهد، بهرای      Boulder ،Leadهای جهانی در هر یک از گرایشجام بقه)دو( مسا 2ای كه حداقل در دهندههر مسابقه 
 (:”ی واجد شرایطدهندهمسابقه“جهانی تركیبی واجد شرایط خواهد بود )یک هایی جامكسب رتبه

ی كسب شهده در  ( نتیجه2رین دو )( مسابقه از گرایشی شركت كرده باشد، آنگاه بهت2ی واجد شرایطی در بیش از دو )دهندهمسابقه اگر (أ
 ی جام جهانی تركیبی او استفاده خواهد شد؛ی رتبهآن گرایش برای محاسبه

 ی واجد شرایط باید به صورت زیر محاسبه شود:دهندهی جام جهانی تركیبی برای هر مسابقهرتبه (ب



 4۸  1.۹.2 نسخه - 201۹قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 

 :كه خواهد گرفتتعلق « تبهامتیاز ر»به حساب آمده ی ی واجد شرایط برای هر مسابقهدهندهبه هر مسابقه (1

ی نسهبی ایهن   ی مربوطه داشته باشد، برابر است با رتبهه ی به حساب آمدهی كلی یکتا در مسابقهدهنده یک رتبهاگر مسابقه (أ
 دهندگان؛ یامسابقه

ی یانگین رتبهی مساوی داشته باشند، برابر است با می مربوطه رتبهی به حساب آمدهدهنده در مسابقهاگر دو یا چند مسابقه (ب
 .دهندگان مساوینسبی مسابقه

ی به حساب آمده محاسهبه  ی او  برای هر مسابقهی واجد شرایط با ضرب امتیاز رتبهدهندهی كل باید برای هر مسابقهامتیاز رتبه (2
 ؛گردد

 كمتر بهتر است(. شوند. )یعنی مقداربندی میی كل خود رتبهدهندگان واجد شرایط به صورت صعودی امتیاز رتبهمسابقه (3

 زها و جوایمدال

 ی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگزار شود:جهانی، باید برای هر دستهدر پایان هر مسابقه جام 

 های اهدای مدا  باید:تمامی مراسم (أ

 ی نهایی مرتبط برگزار شوند؛در همان روز مرحله (1

 ها مطابقت داشته باشد،این مراسم IOCبا تشریفات  (2

 ها:كه در آن

های طال، نقره و برنز اهدا شود. به منظور اجتناب از تردید، در صهورتی  دهندگان رتبه او  و دوم و سوم، به ترتیب مدا باید به مسابقه (ب
 باشند، چندین مدا  اهدا خواهد شد. ی مساوی داشتهدهندگان رتبهكه مسابقه

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

 IFSC رهیمهد ئتیهدهنده برتر از هر دسته، جوایز نقدی اهدا شود كه مقدار آن مطابق با میزان تعیین شده توسط ش مسابقهباید به ش (د
به منظور اجتناب از تردید، در صورت وجود و میزبان مسابقات به توافق رسیده باشد( خواهد بود.  IFSC)یا هر مقدار بیشتری كه توسط 

 های مساوی را كسب كنند.ندگان مساوی باید میانگین جایزه نقدی رتبهدههای مساوی، مسابقهرتبه

 شركت كند.در مراسم ی مربوطه دهندهای به جای مسابقهاجازه دهد نماینده تواندمیی فنی در شرایط خاص، نماینده

 هر مجموعه جام جهانی: آخرین مسابقه ازدر پایان  

 جهانی(امجبندی در رده دهنده رتبه او مسابقه مثا عنوانبه. )جایزه اهدا شود دستهباید به برنده كلی مجموعه جام جهانی در هر  (أ

 بندی جام جهانی باید لوح اهدا شود.دهندگان رتبه دوم و سوم در ردهبه مسابقه (ب

 ه اهدا شود.مسابقات جام جهانی كسب كرده است، جایز مجموع دررا  تیم ملیبندی به تیمی كه بیشترین امتیاز ردهباید  (ج

 اند، باید معرفی شوند.بندی تركیبی كسب كردههای او  و دوم و سوم را در ردهدهندگانی كه رتبهمسابقه (د

 هامراسم

. تخطهی از ایهن قهانون    نمایهد حداقل یکی از اعضای هر تیم باید در افتتاحیه شهركت  داوری مجاز كرده باشد،  هیئت رئیسمواردی كه  غیرازبه 
 .كندمیرا برای هر فصل تعیین  مرتبطی مادی حداقل مقدار جریمه IFSC .كندمیجریمه مادی مشمو   را فدراسیون عضو

 :مراسم اهدای جوایزی كه باید توسط میزبان برگزار شود 

 مراحل نهایی خواهد بود؛ وپس از پایان  (أ

خواهد داشت. پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پهرچم بهرای مسهابقات جهام جههانی      ها مطابقت این مراسم IOCبا تشریفات  (ب
 اجباری است.

 بالاستفاده. 



 4۹  1.۹.2 نسخه - 201۹قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 

 افزاییضدتوان

 ای تدار  ببیند:به گونهافزایی را ضدتوان یهاآزمایشباید  مسابقات میزبان 

و رونهد و   IFSCافزایهی  افزایهی و سیاسهت ضهدتوان   انتوالمللی آن كشور، كد جهانی ضدكه مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بین (أ
 قوانین انضباطی باشد؛

 حداقل از افراد زیر گرفته شود: (ب

 نفرات او  هر دسته از هر رویداد انفرادی؛ (1

 ای كه ركورد جدید جهانی در سرعت كسب كند؛دهندههر مسابقه (2
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 مسابقات قهرمانی جها  -۱3

 قررات عمومیم

 تناوب و مدت زمان 

ههای فهرد   ی خود، برای برگزاری مسابقه)مسابقات( قهرمانی جهان هر دو سا  یک بهار و آن ههم در سها    نامهباید، مطابق اساس IFSC (أ
 .تدار  ببیند

 هایی:هر مسابقه قهرمانی جهان باید شامل دسته (ب

 ؛ وIFSCبرای هر گرایش مجاز شده توسط  (1

 باشد؛ زنو  مرد دهندگانبرای هر دو مسابقه (2

 های زیر برگزار شود:در حداكثر مدت زمان باید*قهرمانی جهان هر مسابقه  (ج

 ؛( روز 3باشد، سه ) گرایش (1) یکشامل  كهدرصورتی (1

 ( روز؛۵باشد، پنج ) گرایش (2شامل دو ) كهدرصورتی (2

 ( روز؛۹باشد، نه ) گرایش (3شامل سه ) كهدرصورتی (3

 IFSC مسابقه، یک فرم اطالعات منتشر نماید كه موارد زیر را  نخستین روز پیش ازروز  30 حداكثر تا، قهرمانی جهان )های(باید برای هر مسابقه
 نماید:مشخص می

 ؛رویدادمحل برگزاری و تاریخ  (أ

 ؛رویدادنام برای زمانی ثبتمهلت (ب

 ؛رویدادجدو  زمانی  (ج

 الزامات حضور برای هرگونه افتتاحیه و یا اختتامیه (د

 هانام تیمثبت

ههای  ی قهرمانی جهان هستند. فدراسیونالمللی واجد شرایط شركت در هر مسابقهی معتبر بیندهندگان دارای پروانهمسابقهتنها مسئوالن تیم و  
 نام كنند:های زیر ثبتدهندگان و مسئوالن تیم واجد شرایط را در تعداد و منصبتوانند مسابقهعضو می

 :مسئوالن تیم (أ

 ( مدیر تیم؛1) کی (1

 ازای هر گرایش؛( مربی تیم به 2دو ) (2

 .دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان( 2دو ) (3

 دهندگان:مسابقه (ب

 ؛استالن( در گرایشی كه قهرمان شدهساهر قهرمان حا  حاضر جهان )بزرگ (1

 مسابقه، یدستههر  برایبیشتر  دهنده( مسابقه۵نج )پ (2
 .(”تاریخ ثبت نام“قه صورت گیرد )روز پیش از نخستین روز مساب 1۵ حداكثر تانام باید در هر مورد، ثبت

 منتشر شود. IFSCسایت نام در وب، حداكثر تا روز پس از تاریخ ثبتدستهنام شده در هر دهندگان ثبتباید لیستی از مسابقه 

 روند مسابقه

مربوطه  ی باشد كه در فصلاگونههماندر رویداد قهرمانی جهان باید  باشد، قالب هر مسابقهمشخص شده  IFSCغیراز قالب دیگری كه توسط به 
 و به صورت زیر اصالح شده است: شدهاز بخش دوم این قوانین تعریف

 Boulder (أ
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 بدون تغییر

 Lead (ب

 بدون تغییر

 سرعت (ج

 بدون تغییر

 تركیبی (د

ی تركیبهی از  ی رتبهه با استفاده از محاسبهجهان در گرایش تركیبی  قهرمانانای در گرایش تركیبی برگزار نشود، در صورتی كه هیچ مسابقه
 و سرعت تعیین خواهند شد. Boulder ،Leadهای نتایج كلی در هریک از گرایش

 در شرایط خاص: 

 تواند:رئیس هیئت داوری می (أ

متوقف كرده ، یا ی نهایی را( به تعلیق درآورده و از سر گیردای از مسابقه را )و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلههر مرحله (1
 و دوباره آغاز كند؛ یا

 یک مسابقه را حذف كند.ی نهایی(  ت هر دوری از مرحلهنهایی یا نهایی )و در مورد مسابقات سرعیکی از مراحل نیمه (2

 تواند مسابقه را لغو كند، وی فنی مینماینده (ب

 .تواند مورد اعتراض قرار گیرددر هر مورد، تصمیم گرفته شده نمی

 باید به صورت زیر تایید شود:در مسابقه دهندگان ها و مسابقهتیم تمام مسئوالن حضور 

 نام نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا دهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبتبا حضور حداقل یک مسئو  تیم )یا یک مسابقه (أ

 ی فنی،به نماینده Emailامک یا ( با ارسا  پیاعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ...)مانند  شرایط خاصتنها در  (ب

، اسهت منتشهر شهده    IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كهه توسهط   در تاریخ)ها( و زمان)های( تعیینباید در مسابقه  حضوردر هر حالت، تایید 
 در مسابقه تایید نشود از لیست شروع رسمی مرتبط حذف خواهد شد. حضورشای كه دهندهمسابقهصورت گیرد. 

 های شروعلیست

 های شروع رسمی:مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیست ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل 

 .در مسابقهی مربوطه و پس از تایید شركت برای مرحله مقدماتی، در جلسه فنی پیش از مسابقه (أ

 هرگونه روند اعتراض، بندیجمعس از به دنبا  انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پ مراحل دیگربرای  (ب

ها، گوینهده  هایی از آن در اختیار مسئوالن تیمشود؛ و كپیو تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر  IFSCسایت آماده شده و در هر حالت در وب
 گیرد.قرار  هامسابقه و رسانه

 های شروع رسمی باید شامل اطالعات زیر باشند:لیست 

 مربوطه؛دسته و مرحله  (أ

 ترتیب شروع؛ (ب

 دهنده؛كشور هر مسابقه IOCنام و كد  (ج

 زمان: (د

 ی گرم كردن؛باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه و یا هر منطقه (1

 زمان مشاهده یا صعودی نمایشی مسیر؛ و (2

 شروع مرحله. (3
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نی در منطقهه فراخهوانی حاضهر    هنگام فراخهوا  ، در منطقه قرنطینه حضور یابد یاقرنطینه شدنای موفق نشود كه تا زمان بستهدهندهاگر مسابقه 
 شود. گذاری میعالمت ”DNS“ی مربوطه با عبارت در لیست شروع رسمی مرحلهشود، 

 هابندینتایج و رده

 ههای كپهی از آن در اختیهار   ، در تابلوی اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخه شدهآماده IFSCتوسط  شدهحیتصرتمامی نتایج رسمی باید در قالب  
 ها قرار گیرد.ها، گوینده مسابقه و رسانهسرپرستان تیم

 برای هر دسته: 

 در هر مرحله: (أ

 شود؛ و هر مرحله نمایش دادهبرگزاری در طو  زمان باید* نتایج موقت  (1

ترین زمان ممکن پهس از اتمهام مرحلهه    نتایج رسمی به صورت مکتوب كه به تایید رئیس هیئت داوری رسیده است باید در سریع (2
 نتشر شود.م

بهرای تمهام   را بندی نهایی و نتهایج ههر مرحلهه    ی كلی منتشر شود كه ردهی مربوطه، باید یک نتیجهپس از پایان تمام مراحل مسابقه (ب
 و رئیس هیئت داوری برسد.  IFSCی كلی باید به امضای داور دهد، این نتیجهدهندگان نشان میمسابقه

 :قهرمانی جهانی در پایان هر مسابقه 

ی مطابق آنچه در ضهمیمه - بندیدسته امتیاز رده هر برتر دهنده( مسابقه30) یس بهباید بندی تیم ملی، ی یک ردهبه منظور محاسبه (أ
متیازههای مسهاوی خواههد    ا ، میانگینداده خواهد شد کسانبا رتبه ی دهندگانمسابقهبه كه  زیامتیاداده شود.  -مشخص شده است 1

 اند.گرد شدهدد صحیح بود كه به ع

ها به شود و تیم، محاسبه هر دستهدر  تیمبرتر انفرادی ی دهنده( مسابقه3سه )بندی جمع كردن امتیازات رده ید بابا بندی تیم ملیرده (ب
 شوند.بندی میترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز جمع شده رده

 ها و جوایزمدال

 ی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگزار شود:ی هر دسته، باید براقهرمانی جهاندر پایان هر مسابقه  

 های اهدای مدا  باید:تمامی مراسم (أ

 ی نهایی مرتبط برگزار شوند؛در همان روز مرحله (1

 ها مطابقت داشته باشد،این مراسم IOCبا تشریفات  (2

 ها:كه در آن

 .نقره و برنز اهدا شودهای طال، دهندگان رتبه او  و دوم و سوم، به ترتیب مدا باید به مسابقه (ب

 IFSC رهیمهد ئتیهدهنده برتر از هر دسته، جوایز نقدی اهدا شود كه مقدار آن مطابق با میزان تعیین شده توسط باید به شش مسابقه (ج
و میزبان مسابقات به توافق رسیده باشد( خواهد بود. به منظور اجتناب از تردید، در صورت وجود  IFSC)یا هر مقدار بیشتری كه توسط 

 های مساوی را كسب كننددهندگان مساوی باید میانگین جایزه نقدی رتبههای مساوی، مسابقهرتبه

 ی او  باید:دهندگان رتبهبه مسابقه (د

 داده شده؛ و ”قهرمان جهان“عنوان  (1

 قه اهدا شود،ی مسابجایزه (2

 ی مربوطه در مراسم شركت كند.دهندهای به جای مسابقهاجازه دهد نماینده تواندمیی فنی در شرایط خاص، نماینده

 افزاییضدتوان

 :كه ای تدار  ببیندافزایی را به گونههای ضدتوانمیزبان مسابقات باید آزمایش 
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و رونهد و قهوانین    IFSCافزایهی  افزایی و سیاست ضهدتوان توانشور، كد جهانی ضدالمللی آن كمطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بین (أ
 انضباطی باشد؛

 برندگان هر دسته گرفته شود.حداقل از  (ب
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 قهرمانی جها  جوانا مسابقات  -۱4

 قررات عمومیم

 تناوب و مدت زمان 

 ی خود، برای برگزاری مسابقه)مسابقات( قهرمانی جهان جوانان در هر سا  تدار  ببیند.نامهباید، مطابق اساس IFSC (أ

 هایی:باید شامل دسته جوانان هر مسابقه قهرمانی جهان (ب

 ؛ IFSCبرای هر گرایش مجاز شده توسط  (1

 و باشد؛ زنو  مرد دهندگانبرای هر دو مسابقه (2

 د:های سنی زیر باشبرای گروه (3

 .سا  پیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد 1۵یا  14دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه: Bنوجوانان  (أ

  سا  پیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد. 1۷یا  16دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه :Aنوجوانان  (ب

  مسابقه باشد. سا  پیش از تاریخ برگزاری 1۹یا  1۸دهندگانی كه سا  تولدشان مسابقه جوانان: (ج

 های زیر برگزار شود:در حداكثر مدت زمان باید* جوانان هر مسابقه قهرمانی جهان (ج

 ( روز ؛3باشد، سه ) گرایش (1) یکشامل  كهدرصورتی (1

 ( روز؛6) ششباشد،  گرایش (2شامل دو ) كهدرصورتی (2

 ( روز؛۹باشد، نه ) گرایش (3شامل سه ) كهدرصورتی (3

دهندگان در اثر شركت مسابقه هك شود توجه موضوع نیا طور ویژه به به دیبا مسابقات قهرمانی جهان جوانان، یبرگزار زمان تنظیم در (د
 به حداقل برسد. تحصیلی مشکالتمیزان بروز شده، در مسابقه در تاریخ معین

 IFSC ابقه، یک فرم اطالعهات منتشهر نمایهد كهه     روز پیش از نخستین روز مس 30، حداكثر تا جوانان )های( قهرمانی جهانباید برای هر مسابقه
 نماید:موارد زیر را مشخص می

 محل برگزاری و تاریخ رویداد؛ (أ

 نام برای رویداد؛زمانی ثبتمهلت (ب

 جدو  زمانی رویداد؛ (ج

 الزامات حضور برای هرگونه افتتاحیه و یا اختتامیه (د

 هانام تیمثبت

هسهتند.   جوانهان  ی قهرمهانی جههان  المللی واجد شهرایط شهركت در ههر مسهابقه    معتبر بینی دهندگان دارای پروانهتنها مسئوالن تیم و مسابقه 
 نام كنند:های زیر ثبتدهندگان و مسئوالن تیم واجد شرایط را در تعداد و منصبتوانند مسابقههای عضو میفدراسیون

 :مسئوالن تیم (أ

 ( مدیر تیم؛1) کی (1

 ( مربی تیم به ازای هر گرایش؛2دو ) (2

 .دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  اركنانك( 2دو ) (3

 دهندگان:مسابقه (ب

 و اند؛در گرایشی كه قهرمان شده جوانان، هر قهرمان حا  حاضر جهان (1

 ی مسابقه،بیشتر برای هر دسته دهنده( مسابقه3) سه (2

 .(”متاریخ ثبت نا“روز پیش از نخستین روز مسابقه صورت گیرد ) 1۵ حداكثر تانام باید در هر مورد، ثبت
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 روند مسابقه

 ی باشد كه در فصلاگونههمانباید  جوانان در رویداد قهرمانی جهان باشد، قالب هر مسابقه مشخص شده IFSCغیراز قالب دیگری كه توسط به 
 و به صورت زیر اصالح شده است: شدهمربوطه از بخش دوم این قوانین تعریف

 Boulder (أ

 شوند.ها تقسیم میكشی بین گروهدهندگان با قرعهباشد، مسابقه( گروه شروع وجود داشته 2اگر دو )

 Lead (ب

 شوند.ها تقسیم میكشی بین گروهدهندگان با قرعه( گروه شروع وجود داشته باشد، مسابقه2اگر دو )

 سرعت (ج

 بدون تغییر

 تركیبی (د

ی ی رتبهه در گرایش تركیبی با استفاده از محاسبه جوانان ای در گرایش تركیبی برگزار نشود، قهرمانان جهاندر صورتی كه هیچ مسابقه
 و سرعت تعیین خواهند شد. Boulder ،Leadهای تركیبی از نتایج كلی در هریک از گرایش

 در شرایط خاص: 

 تواند:رئیس هیئت داوری می (أ

متوقف ورده و از سر گیرد، یا ی نهایی را( به تعلیق درآای از مسابقه را )و در مورد مسابقات سرعت هر دوری از مرحلههر مرحله (1
 و دوباره آغاز كند؛ یا كرده

 مسابقه را حذف كند.ی نهایی( هر دوری از مرحلهنهایی یا نهایی )و در مورد مسابقات سرعت یکی از مراحل نیمه (2

 تواند مسابقه را لغو كند، وی فنی مینماینده (ب

 . گیردتواند مورد اعتراض قرار نمیدر هر مورد، تصمیم گرفته شده 

 دهندگان در مسابقه باید به صورت زیر تایید شود:ها و مسابقهتمام مسئوالن تیم حضور 

 نام نشده باشد( در محدوده مسابقه؛ یا دهنده اگر هیچ مسئو  تیمی ثبتبا حضور حداقل یک مسئو  تیم )یا یک مسابقه (أ

 ی فنی،به نماینده Email( با ارسا  پیامک یا اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ...)مانند  شرایط خاصتنها در  (ب

، اسهت منتشهر شهده    IFSCشده در فرم اطالعات مسابقه كه توسهط  در تاریخ)ها( و زمان)های( تعییندر مسابقه باید  حضورتایید در هر حالت، 
 واهد شد.در مسابقه تایید نشود از لیست شروع رسمی مرتبط حذف خ حضورشای كه دهنده. هر مسابقهصورت گیرد

 های شروعلیست

 منتشر شود. IFSCسایت نام در وبنام شده در هر دسته، حداكثر تا روز پس از تاریخ ثبتدهندگان ثبتباید لیستی از مسابقه 

 های شروع رسمی:مربوطه در بخش دوم از این قوانین تعیین شود و لیست ترتیب شروع هر مسابقه باید مطابق فصل 

 ی مربوطه و پس از تایید شركت در مسابقه.مقدماتی، در جلسه فنی پیش از مسابقهبرای مرحله  (أ

 هرگونه روند اعتراض، بندیجمعدیگر به دنبا  انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از  احلمر یک ازبرای هر (ب

ها، گوینده هایی از آن در اختیار مسئوالن تیمیشود؛ و كپو تابلوی رسمی اعالنات مسابقه منتشر  IFSCسایت آماده شده و در هر حالت در وب
 گیرد.قرار  هامسابقه و رسانه

 های شروع رسمی باید شامل اطالعات زیر باشند:لیست 

 دسته و مرحله مربوطه؛ (أ

 ترتیب شروع؛ (ب
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 دهنده؛كشور هر مسابقه IOCنام و كد  (ج

 زمان: (د

 ؛ی گرم كردنباز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه و یا هر منطقه (1

 زمان مشاهده یا صعودی نمایشی مسیر؛ و (2

 شروع مرحله. (3

، در منطقه قرنطینه حضور یابد یا هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضهر شهود،   قرنطینهشدن ای موفق نشود تا زمان بستهدهندهاگر مسابقه 
 شود. گذاری میعالمت ”DNS“ی مربوطه با عبارت دهنده در لیست شروع رسمی مرحلهمسابقه

 هابندینتایج و رده

ههای كپهی از آن در اختیهار    ، در تابلوی اعالنات رسمی منتشرشده و نسهخه شدهآماده IFSCتوسط  شدهحیتصرتمامی نتایج رسمی باید در قالب  
 ها قرار گیرد.ها، گوینده مسابقه و رسانهسرپرستان تیم

 برای هر دسته: 

 در هر مرحله: (أ

 شود؛ و در طو  زمان برگزاری هر مرحله نمایش دادهباید*  نتایج موقت (1

ترین زمان ممکن پهس از اتمهام مرحلهه    نتایج رسمی به صورت مکتوب كه به تایید رئیس هیئت داوری رسیده است باید در سریع (2
 منتشر شود.

نهایی و نتهایج ههر مرحلهه را بهرای تمهام       بندیی كلی منتشر شود كه ردهی مربوطه، باید یک نتیجهپس از پایان تمام مراحل مسابقه (ب
 و رئیس هیئت داوری برسد.  IFSCی كلی باید به امضای داور دهد، این نتیجهدهندگان نشان میمسابقه

 :جوانان ی قهرمانی جهاندر پایان هر مسابقه 

 1ی مطابق آنچه در ضهمیمه - بندیدسته امتیاز رده هر برتر دهنده( مسابقه30) یس بهبندی تیم ملی، باید ی یک ردهبه منظور محاسبه (أ
امتیازهای مساوی خواهد بود كه  داده خواهد شد، میانگین کسانبا رتبه ی دهندگانمسابقهكه به  زیامتیاداده شود.  -مشخص شده است

 اند.به عدد صحیح گرد شده

هها بهه   شود و تیم، محاسبه ی برتر انفرادی تیم در هر دستهدهندهقه( مساب3سه )بندی باید با جمع كردن امتیازات رده بندی تیم ملیرده (ب
 شوند.بندی میترتیب نزولی مقدار نهایی امتیاز جمع شده رده

 ها و جوایزمدال

 ی مرتبط مراسم اهدای مدا  برگزار شود:، باید برای هر دستهجوانان در پایان هر مسابقه قهرمانی جهان 

 مدا  باید:های اهدای تمامی مراسم (أ

 ی نهایی مرتبط برگزار شوند؛در همان روز مرحله (1

 ها مطابقت داشته باشد،این مراسم IOCبا تشریفات  (2

 ها:كه در آن

 های طال، نقره و برنز اهدا شود.دهندگان رتبه او  و دوم و سوم، به ترتیب مدا باید به مسابقه (ب

 ی او  باید:دهندگان رتبهبه مسابقه (ج

 داده شده؛ و ”جونان هانقهرمان ج“عنوان  (1

 ی مسابقه اهدا شود،جایزه (2

 ی مربوطه در مراسم شركت كند.دهندهای به جای مسابقهاجازه دهد نماینده تواندمیی فنی در شرایط خاص، نماینده
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 افزاییضدتوان

 ای تدار  ببیند كه:افزایی را به گونههای ضدتوانمیزبان مسابقات باید آزمایش 

و رونهد و قهوانین    IFSCافزایهی  افزایی و سیاست ضهدتوان توانالمللی آن كشور، كد جهانی ضدقوانین ملی حاكم بر ورزش بینمطابق با  (أ
 انضباطی باشد؛

 حداقل از برندگان هر دسته گرفته شود. (ب
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 معلولین -۱5

 مراجعه شود.  IFSC 2018(v1.5)به قوانین بخش معلولین از 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۵۹  1.۹.2 نسخه - 201۹قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 

 بنای جام جهانیامتیازات سده -۱ مهیضم

 

  
 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 10 یکم و بیست 31 یازدهم 100 او 

 ۹ دوم و بیست 2۸ دوازدهم ۸0 دوم

 ۸ سوم و بیست 26 سیزدهم 6۵ سوم

 ۷ چهارم و بیست 24 چهاردهم ۵۵ چهارم

 6 پنجم و بیست 22 پانزدهم ۵1 پنجم

 ۵ ششم و بیست 20 شانزدهم 4۷ ششم

 4 هفتم و بیست 1۸ هفدهم 43 هفتم

 3 هشتم و بیست 16 هجدهم 40 هشتم

 2 نهم و بیست 14 نوزدهم 3۷ نهم

 1 امسی 12 بیستم 34 دهم
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 دهناگا  دس سقابت/مسیر )طرعت(جفت کرد  مسابقه -۲ مهیضم

 دهندهمسابقه 16
 

 
 
 
 دهندهمسابقه ۸
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 دهندهمسابقه 4
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 دهناگا  دس سقابت/مسیر )ترکیبی(جفت کرد  مسابقه -3 مهیضم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 موفق باشیا

 ۱3۹8 خرداد
 

 


