
 
 
 
  

 نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون کوه

 کمیته مسابقات و لیگ

 

 صعوداهی ورزشی قوانین و مقررات مسابقاتمجموهع 

   8102قوانین  

 5/۱نسخه 

 

 ۱۳۱7 مهر



 8  5/0 نسخه - 8102قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

   

 ضیاء نمین بابک دیّس مترجم:

 دار نژادمحمد امین حواله ویراستار:

 ناهید ناصری :طراح روی جلد

 نوردی و صعودهای ورزشیمسابقات و لیگ فدراسیون كوه كمیته ناشر:

 نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون کوه

 مسابقات و لیگ تهیکم

 

 5/۱ نسخه

 

 ۱۳۱7مهر 

   8۱۰۲ نقوانی



 3  5/0 نسخه - 8102قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

   



 4  5/0 نسخه - 8102قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 مؤلف شگفتاریپ
 

 .كنمیممسئولینی كه در تنظیم این كتاب همکاری داشتند تشکر  و میزبانان ،دهندگانو از تمام مسابقه است گروهی كارِ یک جهینت IFSC قوانین كتاب
 

Francois Leonardon 
 IFSCقوانین  كمیته رئیس

  



 5  5/0 نسخه - 8102قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 اول دفتر
 

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

وجود آمد، منجر به این شد تها صهعودهای    مندی از زمان و مکان و نیازهایی كه در كنار این عالقه بهچنین بهرهصعودِ سنگ و هم

مندان به انجام آن در سراسهر جههان، سهرانجام اسهتقالر فدراسهیون      این ورزش و جذب عالقهورزشی ابداع گردد. رشد روزافزون 

مهیالدی/   811۷ژانویه  8۷نوردی را به ارمغان آورد و این فدراسیون از روز شنبه جهانی صعودهای ورزشی از فدراسیون جهانی كوه

 صورت مستقل آغاز نمود.هجری شمسی فعالیت خود را به 0325بهمن  ۷

نوردی داخل سالن ایران، صعودهای ورزشی ه كه در آن زمان به سنگ ، با ورود مربیان فرانسوی بهبه این طرف شمسی ۷1از دهه 

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

دهی مسابقات شد. تا جایی كه كشور ایران تا كنون میزبان چنهد دوره از مسهابقات   ریت و سازمانگری، داوری و مدیطراحی، مربی

 اند. برگهزاری المللی و آسیایی كسب نمودهكشور چندین مقام قابل توجه در مسابقات بین دهندگانمسابقهقهرمانی قاره آسیا بوده و 

 نیز بر اعتالی این ورزش در كشور بسیار تأثیرگذار بوده است. 0322اولین دور داوری درجه یک صعودهای ورزشی در بهمن 

تمامی نیروهای بالقوه در سطح كشور، در راه  یریكارگدارد تا دست از تالش و كوشش برنداشته و با بهنگاه به آینده، ما را بر آن می

 .میی، فعالیت خود را دوچندان نمانظیری كه در میان جوانان این مرز و بوم وجود دارد رشد و شکوفایی استعدادهای كم

صعودهای ورزشی در مسابقات المپیک حضور خواههد داشهت، شایسهته اسهت بها همکهاری        یای نزدیک رشتهاز آنجا كه در آینده

 ، مربیان، داوران، طراحان و غیره را فراهم سازیم.دهندگانمسابقهتر  كارشناسان این رشته و مسئوالن، موجبات رشد بیش

 یشهو  و تحهرد در جامعهه    و جوانان و نوجوانان به آن، لزوم نگرش جدی به ایجاد شهور  یژهیروزافزون این رشته، توجه ورشد 

تری بدهیم و در راه اعهتالی آن  دارد كه به این فعالیت پرتحرد بهای بیشیی از این دست، ما را بر آن میهاورزش و دیگر مقوله

 بکوشیم.

و روزآمدسازی قوانین، ما را بر آن داشت تها جدیهدترین نسهخه     هامحوری و نیاز به اصالح زیرساختنامهمداری و برتوجه به قانون

مهیالدی را تقهدیم جامعهه ایهن ورزش      8102المللی مسابقات صعودهای ورزشی یعنی ویرایش سار مجموعه قوانین و مقررات بین

 نماییم.

 و ویراسهتیار  ویهژه متهرجم  بهو مسابقات و لیگ صعودهای ورزشی  هایكمیتههان دانم تا از تمامی خادمان و همرادر انتها الزم می

 ، قدردانی و سپاس به عمل آورم.دار نژادو مهندس محمد امین حواله بابک ضیاء نمین مهندس انمحترم، آقای
 

 دیموفق باش  

 مهدی داورپور
 03۱۷مهر ، تهران
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 مقدمه مترجم
 

را در تارنمهای خهود منتشهر كهرد. ایهن بهرای        8104( نسخه قوانین سهار  IFSC) یورزشالمللی صعودهای فدراسیون بین 03۱8در تاریخ اور بهمن سار 
شود و جا دارد از تالش داورانی كه در سالیان گذشته این مهم را انجام دادند قهدردانی شهود. ایهن ترجمهه ادامهه      چندمین بار است كه مقررات ترجمه می

 چون محسن مختاریان، علیرضا بالغی و سمیه یوسفی آغاز كردند. تالشی است كه دوستانی
 در .باشهد  قضهاوت  برای جهانی مرجع کی اصلی متن كهیوقت ویژههب .دارد را خودش خاص یهاپیچیدگی و هادشواری دیگر زبانی به متن کی برگردان

 بهاز  ،امبسهته  بهه كهار   زمینه نای در را خود سعی تمامی هكاین با .شودمی چنداندو هاواژه و جمالت جزءجزءبه تناظر و داریامانت حفظ لزوم صورت، این
 باالتر مدارج كسب پی در هك یداوران تمام به .باشد نگرفته صورت مناسب صورتهب مفاهیم انتقار ،هاییبخش در است نکمم هك نمك یدأكت دانممی الزم

  .نندك استفاده مطالعه برای( انگلیسی) اصلی زبان نسخه از هك نمكمی توصیه قویاً ،هستند
 ام.داده قرار پرانتز درون در م ه ركذ با را هاآن ،ندك کمك مفهوم بهتر انتقار به میلیکت توضیحات تا بوده الزم هك ییهابخش در
 . بکنم نیشااز ا یاهیژو تشکر نمدامی زمالو  شد منجاا 8104 نیناقو نسخه یابر كامل یشایرو یک ادنژ دارالهحو مینامحمد عزیز ستدو همت به
 .شوند ركمتذ من به را آن هك بود خواهم دوستانی تمام گزارسپاس و است نواقصی دارای طورقطعبه نسخه این هك نمكمی یدأكت پایان در

 

 

 

 

 ویراستار یمقدمه
تهیه گردید. با توجه به اشراف زحمات فراوان دوست عزیز جناب آقای مهندس بابک ضیاء با  03۱8در سار كه  8104ی قوانین صعودهای ورزشی ترجمه

روزرسهانی  یا بهتنها در مواردی كه ضرورت دارد اصالح  ایشان تهیه خواهد گردید و ترجمههای بعدی قانون بر مبنای و دقت نظر ایشان در داوری، نسخه
درنهایهت، قهدردان    .اند كهه از زحمهات ایشهان سپاسهگزارم    مشاركت داشته دژانآقای سعید كاظمو  ایزربهآرزو  نسخه خانم تهیه ایندر . پذیردصورت می

 در میان بگذارند. 0جانب از طریق ایمیلتمامی دوستان خواهم بود كه نواقص و نظراتشان را با این
 دارمحمدامین حواله 

 03۱۷ مهر 
 های زیر به دقت استفاده گردید.این نسخه معادر 2فصل  پ.ن. در
 Competitionمسابقه 

 Roundمرحله 
 Stageدور 

  Raceرقابت 

  
  

 

  

                                                                        
0 havaledar@gmail.com 

 ضیاء کباب

 ۱۳۱۱ بهمن
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توجه: قوانین مسابقاتی کهه توسهف فدراسهیو     

گردد؛  کوهنوردی و صعودهای ورزشی برگزار می

و همچنهین بشه    پهی  رو   IFSCشامل قانو  

 است. نامه برگزاری مسابقاتداوری آخرین شیوه

  جهاری  بدیهی است در بسیاری از موارد قهوانین 

جایی و هرگونه تغییر و جاب مالک عمل بودهداخلی 

ههای  های منظوم و همچنین ویرای نامهدر بش 

  گردد.رسانی میبعدی این مجموعه اطالع
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 (IFSCالمللی صعودهای ورزشی )فدراسیو  بین -۲

 مقدمه -1-1

 بهر عههده   را ایهن ورزش  المللیبین مسابقات یهاجنبه تمام مسئولیت كه است ( فدراسیونیIFSCورزشی ) صعودهایی المللنیب فدراسیون -1-1-1
 دارد.

1-1-2- IFSC تام دارد. اریورزش اخت نیا یهاجنبه یبر تمام 

1-1-3- IFSC  کیالمپ یالمللنیب كمیتهرا (IOCبه رسم )كمیتهه  شهده شهناخته  تیبهه رسهم   یهها ورزش یهاونیشناخته و عضو انجمن فدراس تی 
 یهها یبهاز  یالمللنیب ونیفدراس نیچنهم( و GAISF) یالمللنیب یهاورزش یهاونیفدراس ی( و مجمع عمومARISF) کیالمپ یالمللنیب

 ( است.IWGA) یجهان

 مسهئور دلیهل،   نه ایه به  و ،است این رشته المللیبین مسابقات تمامی داراختیار IFSC ،است آمده لیتفصبه -3-0 بخش در هك گونههمان -1-1-4
 :است لیذ امور به یدگیرس

 ؛ورزشی رشته این دیگر و فنی جوانب یتمام نظارت و بازبینی (أ
 المللی؛بین مسابقات میزبانی برای ،عضو یهافدراسیون از درخواست هایبرگه دریافت (ب

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

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

 .اندشدهداده شرح مربوطه یهانامهاساس وها نامهآیین در لیتفصبه IFSC یالتیکتش ساختار -1-1-5

 وظایف اجرایی -1-2

 :است زیر قراربه IFSC فیوظا صعودهای ورزشی، المللیبین مسابقات یزبانیم به مربوط موضوعات برای -1-2-1

 ؛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

 خواهنهد  شهركت  مسابقات آن در كه یعضو یهاونیفدراس به مسابقه نامثبت هایبرگه و اتاطالع تمامی ارسارویژه،  صورتبه (د
 را خهود  نهام ثبهت  هایبرگه از نسخه یک دیبا باشد، مسابقه در خود دهندگانمسابقه نامثبت خواستار هك عضو ونیفدراس هر كرد.
 ،میته  یرسم راهانمه گرید و دهندگانمسابقه همه .دینما ارسار IFSC یبرا را آن از دیگری رونوشت و زبانیم ونیفدراس یبرا
 .شوند نامثبت شانمربوطه ونیفدراستوسط  شدهتعیین یزمان مهلت در دیبا

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

 ،/تركیبهی Overall ههای بنهدی رده (،WRی )جههان  هایبندیرده ،یجهان جام هایبندیرده ،مسابقات تمامی جینتا یرسم انتشار (و
 ی؛رسم اتاطالع گریدو  قاره جوانان یقهرمان مجموعه مسابقات هایبندیرده ملی، یهاتیم هایبندیرده

 .IFSC مصوب مسابقات یرسم مقامات تمام انتصاب (ز

 مسابقات -1-1

 مصهوب  مسهابقه  یک یزبانیم درخواست تا مجازند ،است شناخته رسمیت به خاص طوربه IFSC هكرا  هاییسازمان ای ،IFSC یاعضا فقط -1-3-1
IFSC كنند. 

 د.دهن تكشر یمسابقات نیچن در را خود دهندگانمسابقه توانندمی IFSC یاعضا فقط -1-3-2

 :باشدمی ریز قراربه است IFSC ویژه بیتصو ازمندین هك المللیبین مسابقات ازجمله -1-3-3

 ی؛جهان جام مجموعه مسابقات (أ
 ؛جهان یقهرمان مسابقات (ب
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 ؛قهرمانی جهان جوانان مسابقات (ج

 IFSC مسابقات رسمی مسئوالن -1-4

1-4-1- IFSC دینمامی منصوب یرسم طوربه خود مصوب مسابقه هر در را لیذ مسئوالن و مقامات: 

 داوری هیئت رئیس

 محهدوده  ،مسهئولیت  نیا .دارد عهده ( برتشریح شده است -3-3كه در بند  گونههمان) را 0مسابقه 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

رئیس  یستید وریرب  ی      .اسهت  مسهابقه  آغاز از شیپ IFSC نیقوان كارگیریبه در ،مسابقه آن ملی داوران هیتوج مسئور ،یداور هیئت رئیس

 از ههر یهک   و همسهابق  دربهاره  یلیتفص یگزارش است ملزم یداور هیئت رئیسیمرره نماینده فنی عضو یستد رسسدگی    رعتررضات یستند. 
 .دهد ارائه IFSC به ،گذرانندمی را خود یداور یهاآموزش دور یانیپا مراحل هك مسابقه در حاضر ارآموزك داوران

 IFSCداور 

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

 و اعهالن  مسهئور  ،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
 فیوظها  انجهام  دررا  IFSC داور كهرده اسهت،   منصهوب  عضهو میزبهان   ونیفدراس ای مسابقات زبانیم ه( كBoulder ای ریمس داورانملی ) داوران
 ملی داوران .است هاBoulder ای ریمس یرو بر اندهندگمسابقه عملکرد درباره قضاوت ،ملی داوران یاصل وظیفه .نمایندمی همراهی ،اشیداور
 بهه  و داشهته  IFSC مصهوب  مسهابقات  بهر  مكحا مقررات و فنی نیقوان از یكامل اتاطالع دیبا هاآن .باشند ملی ای المللیبین دمدر یدارا دیبا

رگر رئس  یستد وریرب ور قضایت نقی  ورتیت   اتیدا وریر     .ندینمامی وظیفهانجام IFSC داور نظر ریز ماًیمستق شانی. اباشند آگاه فشانیوظا

IFSC .یمرره نماینده فنی رعضاب یستد رسسدگی    رعتررضات یستند    

 سرطراح

 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 8یتیحمانقاط  ،هارهیگ نصب ،Boulder یا ریسم هر طراحی شامل مسیر، دارینگه
 مسهئور ، . سهرطراح دیه نمامهی  وظیفهه انجام ،اندهندگمسابقه ردنك گرم اناتکام دارینگه و نصب طراحی، و هاBoulder و رهایمس سازیپاد
 مسهابقه فضهای   مربهوط بهه   فنهی  مسهائل  در یداور هیئت رئیس به است، هاBoulder ای رهایمس از یک هر یمنیا و فنی یاستانداردها نتررك

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

 نماینده فنی

 از هك دارد را اریاخت نیا نماینده فنی .دینمای میدگیرس 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 قبیل از)نموده  فراهمكه میزبان  یاناتکام و لوازم ،خدمات مطابقت

 یاعضا یداور ئتیه سیبه همراه رئ یفن ندهینما .دینما حاصل نانیاطم IFSC قوانین با( اناتکام گرید و یمطبوعات اناتکام ک،پزش ،ازاتیامت
 نیچنه را دارد و هم شودیم لیمسابقات تشک زبانیكه توسط م یجلسات یحق حضور در تمام یفن ندهیبه اعتراضات هستند. نما یدگیرس ئتیه

 ،مسهابقه  بهه  او ورود پهیش از  و یداور هیئهت  رئهیس  بتیغ در هنگام .دیشركت نما یداور ئتیعنوان مشاور در تمام جلسات هبه تواندیاو م
 دارد اختیهار  نماینده فنهی  ،استثنایی شرایط تحت .دارد عهدهبر را  مسابقه فضای دهیسازمان وظیفه یداور هیئت رئیس طرف از ،نماینده فنی

                                                                        
0 Competition Area 

8 Protection points 
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 مشهخص  ،جداگانهه  صهورت به IFSCرا  اقدامات این كه .مسابقه برگزاری قالب تغییر مثار برای .نماید گیریتصمیم اضطراریموارد  دربارهكه 
 .دهد ارائه IFSC به ،مسابقات از یلیتفص یگزارش دیبا نماینده فنی .كرده است

 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
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 های عضوفدراسیو  -۱

 مقدمه -2-1

2-1-1- IFSC گذاردمی احترام امالًك شانملی یهاتفعالی زمینه در عضو یهاونیفدراس یداخل استقالر به. 

 میت یاعضا و عضو یهاونیفدراس یهامسئولیت -2-2

 نیا خواه ،است IFSC مصوب مسابقه یک در هاآن وابستگان و مسابقات زبانانیم تمامی ،عضو یهاونیفدراس فیوظا از ریز یهامسئولیت -2-2-1
 :ندینما همکاری مسابقه یبرگزار در مسابقات زبانیم ای ملی ونیفدراس باكه این ای باشند داشته اریکهم IFSC با ماًیمستق وابستگان

 نظهارت  تحهت  صهعودهای ورزشهی   المللهی بهین  مسابقات در ورزش اجرای و گسترش ،جیترو هك تهکن نیا دوشرطیقیب رشیپذ (أ
 .است IFSC یانحصار

 ،ونیه زیتلو ماننهد 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 یمال انیحام

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

 :است IFSC عضو یهاونیفدراس یهامسئولیت از لیذ موارد -2-2-2

 نیقهوان  مجموعهه  یهک، المپ منشهور  اصور از مقتدرانه تیحما و خود بوعتم شورك در ورزش نیا نهفعاال توسعه و جیترو ،تیریمد (أ
 IFSC از طهرف  هكه  صهعودهای ورزشهی   المللهی بهین  مسهابقات  بهر  مكحها  مقررات و نیقوان و یکالمپ المللیبین كمیته کیپزش

 .است شدهتنظیم
 تحهت  مسهئوالن  و اندهنهدگ مسهابقه كهه  ایهن  از نانیاطم و ،آن جیترو و ورزش نیا مقررات و نیقوان از تیحما و اطاعت د،در (ب

 كنند.می تیرعارا  جوانمردانه ورزش ممتاز و دهیپسند پوشش اصور
 ؛ممنوعهه  مهاده  هر یا و مخدر مواد از متبوعشان شورك یرسم مسئوالن و اندهندگمسابقه استفاده هیعل نهفعاال و مستمر وششك (ج

 هها آن از هكه  یزمهان  ههر  در و مسابقه انیجر از خارج هاییشآزما یاجرا در ضمانت منظوربه ارهاكراه و نیقوان تمامی از یرویپ
 .شودمی خواسته

 در هها آن یجسهمان  شهرفت یپ ایه  و اندهنهدگ مسهابقه  یسهالمت  یبهرا  را خطهری  بروز انکام هك ینیتمر ای وهیش هر از یریجلوگ (د
 .آورد به وجود شورشانك

 بهه  منجر هك 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 ای سود

 تمهامی  بها  یمقتضه  و امهل ك احتهرام  بها  حهار  همهه  در ،شورشهان ك یرسهم  مسهئوالن  و اندهنهدگ مسهابقه  هكه نیه ا از نانیاطم (و
 یبرگهزار  زمان طور در را احترام نیا و نموده رفتار ،یورزش یهاتفعالی با مرتبط عوامل گرید و یرسم مقامات ،اندهندگمسابقه
 .ندینما حفظ مسابقه از خارج یهاتفعالی طور در ای مسابقات

 .نندك دایپ املك اطالع مسابقات به مربوط اتیجزئ تمامی از هك است اندهندگمسابقه و تیم یرسم مسئوالن یهامسئولیت از نیا -2-2-3

 مسابقات به میت یک ورود یستگیشا -2-1

 :دینما اعزام مسابقه به را زن و مرد اندهندگمسابقه از میت یک تواندمی لیذ طیشرا تیرعا در صورت IFSC عضو ونیفدراس هر -2-3-1

 .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

 اسهت،  شهده گرفتهه  IFSC یانضهباط  ههایِ نامهه آیین اساس رب هك بعدی اقدام ای ی،ریگمیتصم هرگونه برابر در دینبا هاآن كهاین (ج
 .نمایند كوتاهی

 درخواسهت  IFSC كهه ایهن  یها  و باشند داشته المللیبین مسابقات مجوز خود همراه، به شدهنامثبت اندهندگمسابقه تمامی كهاین (د
 باشد. كرده دریافت آنان برایرا  یمجوز چنین صدور

 را زنان و مردان از لکمتش یمل میت یک توانندمی تنها مربوطه یهاونیفدراس ،باشد داشته IFSC عضو ونیفدراس یک بیش از یشورك اگر -2-3-2
 .ندینما اعزام مسابقات به شورك آن مجاز برای سهمیه با مطابق
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 اندهندگمسابقه نامثبت -2-4

 IFSC و قیدشهده  ،مسهابقات  به مربوط یهاهاطالعی در هكرا  اندهندگمسابقه نامثبت مهلت ، موظف است تاملی یهاونیفدراس از هر یک -2-4-1
 .دهد قرار توجه مورد كند،می منتشرآن را 

 مگهر  ،بهود  خواهد ملی ونیفدراس عهده بهاند هردکن تكشر موردنظر رقابت در هك ،شدهنامثبت /مسئولین تیماندهندگمسابقه نامثبت هزینه -2-4-2
 باشد. شدهاز موضوع مطلع  IFSC فنی، جلسه قبل از هكنیا

، قهرمهانی جههان جوانهان   نام اعضای تیم/ مسئولین رسمی تیم به منظور شركت در مسابقات جام جهانی، قهرمهانی جههان یها    هنگام ثبت -2-4-3
ی اعضهای  ی رسهیدن و خهروج( بهرای همهه    ی زمانبنهدی شهده  فدراسیون عضو باید اطالعات تمهاس )ماننهد اطالعهات اقامهت، برنامهه     

 .تیم/مسئولین رسمی تیم را ارائه دهد

 المللیبین هایپروانه -2-5

 بهرای  ،خود هشدنامثبت و مسئولین تیم اندهندگمسابقه از هر یک IFSC المللیبین مسابقات جیرا پروانه داشتن از دیبا عضو ونیفدراس هر -2-5-1
دریافت كهرده  را  ایپروانه نیچن صدور درخواست، IFSCمطمئن شود كه  ایاطمینان حاصل نماید.  IFSC شدهتصویب مسابقات در تكشر
 .ندینما ارائه ،IFSC المللیبین پروانه دیتجد ای صدور برای را خود درخواست فرم مجازند عضو یهاونیفدراس تنها .است

 :دینما ارائه را لیذ موارد دیبا ،خود و مسئولین تیم اندهندگمسابقه از هر یک یبرا المللیبین پروانه افتیدر منظوربه ونیفدراس هر -2-5-2

 ی؛رسم تقاضانامه تکمیل فرم (أ

 ؛مربوط حسابصورتتعیین نموده و دریافت  دیجد پروانه صدور یبرا IFSC ای كههنیهزپرداخت  (ب

سهار بعهد    ید 01) دسهامبر  میکه  یس تا( یک سارِ خورشیدی ید 00) هیژانو اور از یعنی ؛میالدی یمیتقو سار یک یبرا تنها پروانه هر -2-5-3
و مسهئولین   اندهنهدگ مسهابقه  طرف از ،IFSC به آن ارسار و یرسم یتقاضا فرم لیمکت با تواندمی ونیفدراس هر .دارد اعتبار( خورشیدی

 .دینما پروانه ساالنه اعتبار دیتجد به اقدام ،خود تیم

دهنهدگانی كهه دارای دو ملیهت باشهند، چنهین      دهنده باید عضو فدراسیون ملی كشوری باشهد كهه گذرنامهه آن را دارد. مسهابقه    هر مسابقه -2-5-4
فصل ، انتخاب نمایند. تغییر تیم در نیمIFSCباید یک فدراسیون ملی را برای شركت در مسابقات مصوب مقامات رسمی دهندگان و مسابقه

 4، هركدام كه زودتر بود، پس از اولین تغییر، تغییر ملیت ورزشکاران تا IFSCمارس یا اولین مسابقه تقویم  0پس از  .مسابقات مجاز نیست
 سار به هیچ وجه ممکن نیست. هرگونه تغییر در ملیت یک ورزشکار باید با توافق دو فدراسیون عضو صورت پذیرد.

فصهل  اند. تغییر تهیم در نهیم  ن ملی كشوری باشند كه برای آن كشور انتخاب گردیدههر یک از مسئولین تیم باید عضو مورد تأیید فدراسیو -2-5-5
معرفی یک نفر از طرف چند كشور بالمانع است. لکن در اعتراض ایمنی مدیر تیم تنها به عنوان یک نفر به حساب  مسابقات مجاز نیست.

 آید. می

گردد نسبت به برخوردهای انضباطی به عنوان یک فهرد در نظهر   نام میبتشود یا به عنوان مربی ثورزشکاری كه در نقش مربی ظاهر می -2-5-6
 گردد.ها تجمیع میشود. جریمهگرفته می

 هانهیهز -2-1

، غیهره(  و اعتراضهات  بهه  یدگیرسه  هزینهه  المللهی، بهین  ههای پروانه هزینه ،مسابقات یورود هزینه ،تیعضو حق قبیل )از هانهیهز تمامی -2-6-1
گروو( ی سایر مخارج  ی   متحمل می Organisers Handbookیاب یاب ماوب ) ررب مثال    موجب نقض رین قورنسن ی/یا  ندجریم 

 .است عضو ونیفدراس بر عهده تنهایی

 انجهام  در یوتهاه ك در صهورت  .دینما پرداخت آن اتمام سررسید پیش از را IFSC حسابصورت مبلغ تمام است موظف عضو ونیفدراس هر -2-6-2
 .شد خواهد اعمار -4-6-8 قانون ،ارك نیا

 افهت یدر آن هزینهه  كهه وقتی تا یاعتراضهیچ  .گردد پرداخت نماینده فنی به ماًیمستق دیبا آن به یدگیرس هزینه ،اعتراض یک ارائه هنگام -2-6-3
 .گرفت نخواهد قرار یدگیرس مورد ،نشود

 ایِهه هنامه آیهین  و نیقهوان  طبهق  ،هاآن تیعضو ،ندینما یوتاهك IFSC یهانهیهز پرداخت به مربوط مقررات از هك یعضو یهاونیفدراس -2-6-4
 .خواهد شد لغو ،تاًینها و معلق جاری
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 .نمایدمی منتشر و نییتع ساالنهطور به ،IFSC را پرداخت قابل یهانهیهز زانیم -2-6-5
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 قوانین عمومی -3

 هاگرایش -1-1

 :است ریز های0گرایش شامل صعودهای ورزشی المللیبین مسابقات -3-1-1

(. Lead صورتبه) رندیگبیندازند، انجام می یدهندگان طناب را در نقاط حمایتكه مسابقه صورتبدین( رهایمسصعودها ) :Lead  (أ

 كند.معین می را دهندهمسابقه رتبه ،ریمس سیر خط راستای در میزان پیشرفت

گیرنهد.  انجهام مهی   یمنه یافرش شده برای  هایتشک كه بدون طناب و با ی( هاBoulderكوتاه )صعودهای  :Bouldering  (ب

 كند.دهنده را معین میرتبه مسابقه شدهتمامهای Boulderتعداد 

دهنهده را معهین   گیرند. زمان كامل شدن مسیر رتبهه مسهابقه  انجام می )طناب قرقره(In Situطناب  صورتبهصعودها  سرعت: (ج

 كند.می

 یمنیا -1-2

 هاسئولیتم

 .است مسابقهاجرای  با مرتبط یهاتفعالی یتمام و تماشاگران قسمت و مسابقهی فضا در یمنیا حفظ مسئور ،مسابقات زبانیم -3-2-1

كامل مسئور تجهیزات و پوشاكی است كه در هنگام صعودش  طوربهو  تنهاییبهدهنده باید به این موضوع توجه داشته باشد كه هر مسابقه -3-2-2
 كند.استفاده می

 اجهازه  شهامل  ،باشد ارتباطدر  مسابقه فضای یمنیا با هك یموضوع هر درباره یریگمیتصم اختیار ،سرطراح مشورت با ،یداور هیئت رئیس -3-2-3
 یمنه یا در یداور هیئهت  رئهیس  نظهر بهه   انب هك یاشخاص ای و مسئوالن از هر یک .داشت خواهدرا  ،مسابقه از بخش هر ادامه ای و شروع
 اخهراج  مسهابقه  محهدوده  از ایه  نهار كبر وظایفشان از عاًیسر دیبا ،برود هاآن از سوی تخلف بروز احتمار ای ایجاد نموده باشند،خللی  مسابقه
 .شوند

 تجهیزات

مطابقهت  ( مقایسهه قابهل المللهی  معادر بهین  ایو )EN، باید با استاندارد مربوطه شوندالمللی استفاده میتمامی تجهیزاتی كه در مسابقات بین -3-2-4
بهه او اعطها كهرده،     IFSCداوری از طریهق اختیهاری كهه     هیئهت  رئیسیا، در شرایط استثنایی توسط  IFSCداشته باشد مگر آنکه توسط 

 از: اندعبارتباشد. استانداردهای مربوطه بر اساس تاریخ صدور این قوانین  شدهمشخص

 المللی صعودهای ورزشیدر مسابقات بین مورد استفادهاستانداردهای قابل كاربرد برای ابزارهای فنی 

 CENاستاندارد  وسیله

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

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

 EN 341:2011(Type C) شونده(قفل) فرودابزار 

Harness EN12277 (Type C) 

 EN12572-3 های صعودگیره

 EN892 صعودطناب 

                                                                        
0 Discipline 
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 EN12572-1, EN12572-2 های صعودسازه

Karabiner( ها)پیچ EN12275 (Type H) 

Karabiner( خود قفلها)شونده EN12275 (Type H) 

Quickdraw نوار تسمه / EN566 

Quickdraw  /Karabiner EN12275 (Type B, Type D) 

Quickdraw  اتصار /Quick-Link EN12275 (Type Q) 

 كادر پزشکی

 یها  دهنهده مسابقه برای ای كهصدمه یا حادثه هر به سریع دهیپاسخ برایمسابقه  پزشک كه اطمینان حاصل كند دیبا یداور هیئت رئیس -3-2-5
 كردن گرم دیواره یا قرنطینه منطقه شدن باز زمان از باید مسابقه پزشک .آماده است دهد، رخ كنندكار می مسابقه فضای در كه مسئوالنی

 باشد. حاضر مسابقه از مرحله هر در دهندهمسابقه آخرین تالش پایان تا

دادن نیسهت،  دیدگی یا بیماری قهادر بهه مسهابقه   ای به هر دلیلی همچون آسیبدهندهاعتقاد داشته باشد كه مسابقه داوری هیئت رئیساگر  -3-2-6
سط پزشک مسابقه را بدههد. در ایهن حالهت پزشهک مسهابقه      تو دهندهمسابقهداوری این اختیار را دارد تقاضای معاینه  هیئت رئیسآنگاه 

 آزمایش جسمانی زیر را انجام خواهد داد:

 .دهد انجام شیپا هر یرو بر یمتوال پرش 5 بتواند دیبا دهندهمسابقه های تحتانی:اندام (أ

 شنا برود. ،یمتوال طورو به دستشبار و با استفاده از هر دو  5 بتواند دیبا دهندهمسابقه های فوقانی:اندام (ب

ها اطمینهان حاصهل شهود. یهک     از خونی نشدن گیره كه ایگونهبهدهنده باید بتواند خونریزی را متوقف كند مسابقهخونریزی:  (ج

شود، هیچ اثر از خون نباید بر روی دسهتمار  پس از قرار دادن چسب بر روی آن( گذاشته میزخم ) یبر روسفید  یكاغذدستمار
 مشاهده شود.

 آنگهاه  ،سهت ین مناسهب  مسابقه یبرا دهندهمسابقه تیوضع داشت اعتقاد مسابقه کپزش اگر های فو شیآزما نتیجه به توجه با
 بهبهود  بهر  مبنهی  مهدركی  كهه درصهورتی  ،بعهد  نوبهت  یبرا .دینما منع مسابقه انجام از را دهندهمسابقه دیبا یداور هیئت رئیس

 مجیدو  از انجهام پهس  .دیه نما مطهرح  اًمجیدو  را کیپزشه  نهه یمعا درخواسهت  توانهد مهی  او داشت، وجود موردنظر دهندهمسابقه

 هیئهت  رئهیس  ،داد صیتشخ مناسب رقابت ادامه یبرا را دهندهمسابقه تیوضع مسابقات کپزش كهدرصورتی ،فو  هاییشآزما
 .بدهد دهندهمسابقه به را مسابقه انجام اجازه دیبا یداور

 رسیدگی شود. ،نردبان با نیزم هب Boulder یباال از آمدن نییپاقبیل  از ،گاندهندمسابقهخاص  هایتقاضا به دینبا یطیشرا چیه تحت -3-2-7

 فضای مسابقه -1-1

 كلیات

 فضای مسابقه شامل موارد زیر است: -3-3-1

 /منطقه گرم كردنهرگونه منطقه قرنطینه (أ

 هرگونه منطقه ترانزیت (ب

 هرگونه منطقه فراخوانی، و (ج

 0یک یا چند منطقه مسابقه (د

 از مناطق آزاد برای عموم مرزبندی شوند.كه باید 

                                                                        
0 Competition Zone 
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و هر منطقه دیگری كه برای برگزاری ایمن و عادالنهه  های( صعود، ) وارهید كنارهای( صعود، منطقه روبرو و ) وارهیدمنطقه مسابقه شامل  -3-3-2
 .استویدیویی،  هایفیلمبازبینی ضبط و برای  موردنیازشود، نظیر فضاهای مسابقه تخصیص داده می

یهک  دو هرگهز نز  شهود یمه ی حه طرا آن نارك در و نهیقرنط همحوط از خارج معموالً های كهژیو و مشخص یفضاها در تنها گاریس دنكشی -3-3-3
 شهده دادهتخصهیص   هر فضهای برقراری هرگونه قوانین منطقه قرنطینه،  منظوربه .است مجاز ،منطقه فراخوانی و یا منطقه مسابقه نیست

 برای كشیدن سیگار باید همانند بخشی از منطقه قرنطینه اداره شود.

 فضهای  در را یکه ترونیکال ارتبهاطی  تجهیهزات  هرگونهه  از اسهتفاده  ای داشتن همراهبه  اجازه هاتیم مسئوالن ای اندهندگمسابقه از یکهیچ -3-3-4
 .كند اعالم مجازرا  تجهیزات این یداور هیئت رئیس هكاین مگر ،ندارند مسابقه

 دسترسی به فضای مسابقه

 زیر مجاز به ورود به فضای مسابقه هستند: شدهمشخصفقط افراد  -3-3-5

 IFSCمسئولین  (أ

 مسئولین میزبان (ب

داوری یا به نیابهت از او   هیئت رئیسكه توسط  گونههمانباشند )شركت در مرحله جاری مسابقه  طیواجد شرادهندگانی كه مسابقه (ج
 (شود.مدیریت می

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

داوری كسب اجازه كرده باشند. این افراد در مدت حضورشان در فضای مسابقه  هیئت رئیسمشخص از  طوربهاشخاص دیگری كه  (ه
از و ل شهود  اطمینهان حاصه  همراهی و نظارت شوند تا از رعایت موارد حفهاظتی فضهای مسهابقه     تأییدشدهباید توسط یک مسئور 

 دهندگان ممانعت شود.هرگونه مزاحمت یا دخالت غیرضروری به مسابقه

 هیئهت  رئهیس  .در فضای مسابقه مجاز نیست دهندگان معلولی كه نابینا هستند در ، به استثنای همراهی سگ برای مسابقهحضور حیوانات -3-3-6
 شود. قائلتواند برای این مورد استثنا داوری می

 .خواهد شد )روند انضباطی(4منجر به اعمار فرایند انضباطی مطابق فصل قوانین هرگونه تخطی از این  -3-3-7

  و تجهیزات پوشاک -1-4

 تجهیزات فنی

مطابقت داشته  -4-8-3در بخش  ذكرشدهشوند باید با مجموعه استاندارد مربوطه استفاده می دهندگانتمامی تجهیزاتی كه توسط مسابقه -3-4-1
 باشد.  شدهمشخص IFSCتوسط  حالت دیگریباشند مگر آنکه 

مسهیر یها    یبهر رو  شهان یهاتهالش دهندگان در طهور  استفاده كند. مسابقه Helmetای مجاز است كه از كیسه پودر و/یا دهندههر مسابقه -3-4-2
Boulder هستند. شانیهادستخشک یا مایع( برای پودر )، فقط مجاز به استفاده از 

ب ر عاو تیماره . دهنده نصب شودامالً مشخص، پشت لباس مسابقهكور طبه دیكرده است، با هیمسابقات ته زبانیشروع كه م یرسم شماره -3-4-3

 زین یااضافه یِهارهشما تواندیمسابقات م زبانیم زرگتر  اتد. IFSC Organisers Handbook تریع نباید رز ر عاو مشخص تده ور 
 دهنده نصب شوند.شلوار مسابقه پاچه یكند كه بر رو هیته

 پوشاد تیمی

مطبوعاتی كه توسط  هاینشستو ها، شامل مصاحبهجلسات )های رسمی و دهندگان و مسئولینی كه تیم ملی كشورشان در مراسممسابقه -3-4-4
IFSC رسمی مشخص تیمی به تن داشته باشند، كهه شهامل   یکسان كنند، باید لباس شوند( نمایندگی مییا میزبان رویداد تدارد دیده می

 با مشخصات زیر است: بلندآستینیک پیراهن 

 اختیاری صورتبهآن كشور باشد و  IOCدارای نام كامل و یا كد رسمی سه حرفی  (أ

 ودارای لوگوی فدراسیون عضو باشد؛  (ب

 دارای نمایشی از پرچم ملی باشد.  (ج
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به تن داشته باشند كه باید شامل  مشخصتیمی یکسان  لباسدهندگانی كه نماینده تیم ملی كشورشان هستند باید در هنگام صعود مسابقه -3-4-5
 موارد زیر باشد:

 ههای رنهگ ملهی ورزشهی یها در طهرح و      یهارنگیا كوتاه باشد( در  بلندآستینتواند كه می) راهنیپپوشاد باالتنه یکسان شامل  (أ
 همچنین باید: هاراهنیپباشد. این  هیشبمشخص 

i. دارای لوگوی فدراسیون عضو بوده؛ و 

ii. شند؛ وابپرچم ملی  دارای نمایش 

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

 گردد.استفاده نمی (ب

توانند طهرح  دهندگان، در هنگام صعود میمسابقه مردان و زنان متفاوت باشد. های0دسته تواند برایهر كشور میس تیمی رنگ و طرح لبا -3-4-6
 شلوار بلند یا كوتاه(. مثارعنوانبهباشند )تنه انتخاب كرده و به تن داشته مشخصی را از پوشاد تیمی باالتنه/پایین

 تبلیغات

 باشند: داشته مطابقت لیذ یغاتیتبل نیقوان با دیبا هالباس و زاتیتجه تمامی -3-4-7

 ؛متر مربعسانتی 02حامی مالی مجموعا  ایو/ نندهكدیتولنشان  پوشش سر: (أ

لوگهوی   .متر مربع باشهد سانتی 311تر از نباید بزرگ درمجموعمالی كه  های() یحامتبلیغاتی  نشانِ: یتیم تنهپوشاد باالتنه/پایین (ب
یک طرح تزیینی در قالب تکی یا یهک نهوار   صورت تواند بهعبارتی نباشد( می گونههیچكه شامل نام یا سازنده )گرافیکی یا تمثیلی 
ههای زیهر نمهایش داده    توانند در یکی از وضعیتها میسانتیمتر عرض نداشته باشد، استفاده شود. این طرح 5تکراری كه بیشتر از 

 خود قرار ندهد: الشعاعتحتشوند، با این توضیح كه چنین نمایشی سیمای لباس را 

i. در میانه پایینی آستین 

ii. در درز بیرونی آستین 

iii. در پایین درز بیرونی لباس 

 .متر مربع باشدسانتی 011تر از درمجموع نباید بزرگ ه ( تبلیغاتی حامی مالیهایِنشانِ )تولیدكننده و  نشانِكیسه پودر: نام و/یا  (ج

 ده؛تولیدكنن نشانِكفش و جوراب: فقط نام و/یا  (د

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

 تخطی از قوانین

اعمهار فراینهد    دهنهده را مشهمور  مسهابقه تخطی از ایهن قهوانین    هرگونه ایها و پوشاد، تجهیزات، گره بر رویاستفاده یا تغییر غیرمجاز  -3-4-8
 د.كر)روند انضباطی( خواهد  4انضباطی مطابق فصل 

 وارهید دارینگه -1-5

 یروش با ،IFSC داور دستور در صورت تا دعین كنم مسابقه مراحل از یک هر یبرگزار طور دررا  ارآزمودهك میت یک است موظف سرطراح -3-5-1
 .شود تیرعا دقیقاً دیبا یحفاظت و یمنیا هایِنامهآیین دهند. انجام را وارهیدالزم بر روی  مرمت هرگونه ،مؤثر و منیا

 یبهرا  را دیهواره  سهرطراح  ،ارك نیا اتمام با .بدهد را وارهید یمرمت ارك هرگونه بیترت سرعتبه است موظف سرطراح ،IFSC داور دستور با -3-5-2
 رئهیس  ایهن  كند.اعالم می داوری هیئت رئیس به را نتیجه و كرده یبازرس یبعد دهندگانمسابقه به ضرر ای و کمك هرگونه از یریجلوگ

 نیه ا بهه  اعتراضهی  چیهو  را خواهد گرفت، یینها میتصم ،مسابقه از مرحله آن مجدو شروع و توقف ای ادامه یبرااست كه  یداور هیئت

 .شد نخواهد رفتهیپذ میتصم

                                                                        
0 Category 
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 وردهاکر و هابندیرده -1-1

3-6-1- IFSC كندمی منتشرزیر را های تركیبی بندیرده: 

 یجهان جام بندیرده (أ

 (WRی )جهان بندیرده (ب
 .است شدهداده شرح )مجموعه مسابقات جام جهانی(00فصل  در یجهان جام بندیرده محاسبه روش
تهیهه   گذشهته  مهاه  08 طهور  در واند كسب كرده IFSC مصوب مسابقات در تمام اندهندگمسابقهكه  یجینتا بر اساس( WRی )جهان بندیرده
 .است شده آورده IFSC تارنمای در WR تهیه مراحل اتیجزئ .شودمی

3-6-2- IFSC ندكمی منتشر را سرعت گرایش در یجهان یوردهاكر. 
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 روند انضباطی -4

 مقدمه -4-1

 .دارد تام مسئولیت ،گذاردمی اثردر فضای مسابقه مسابقه  یبرگزاربر  هك یماتیتصم و هاتفعالی تمامی درباره یداور هیئت رئیس -4-1-1

 دهندگانمسابقه -4-2

 كلیات

 دیباسر زده،  دهندهمسابقهاز  هك یانضباطیب نوع گرفتن در نظر با و تخلفات به مربوط نیقوان به توجه با IFSCداور  و یداور هیئت رئیس -4-2-1
 :ندینما اتخاذ را ریز اقدامات و ماتیتصم

 ؛غیررسمی صورتبه ی،شفاه اخطار (أ

 .زرد ارتك اعمار با همراه یرسم اخطار (ب

 :دیبا یداور هیئت رئیسقرمز،  ایصدور كارت زرد  پس ازفرصت مناسب  نیدر اول  -4-2-2

موضهوع كهه    نیمربوطه( با اشاره به ا دهندهمسابقهنداشتن سرپرست، به  در صورت ای) میبه سرپرست ت یكتب یااظهارنامه میبا تسل (أ
 متذكر شود. هاآنمربوطه چه خواهد بود، تخلف را به  نیقوان بر اساس یبعد یاقدامات انضباط

 در خصوص پیشنهادی ایو هرگونه مدرد  صورت گرفتهمشروح از تخلف  یگزارش همراهبه  ،یكتب اظهارنامه نینسخه از ا کی ارائه (ب
 .IFSC یانضباط كمیته بهمنظور ارجاع آن ، بهIFSCبه  تر،شیب مجازاتاعمار 

 اخطار كارت زرد

 :شود صادر لیذ نیقوان از تخلف یپ در تواندمی (ب-0-8-4(ب بند به توجه با ،زرد ارتك اخطار -4-2-3

 :نمایندادر میص IFSCداوری و یا داور  هیئت رئیس ی را كهدستورات در مورد

 :از اندعبارت هاآنكه برخی از ابالغ كرده است،  IFSCداور  یا و داوری هیئت رئیسكه  یدستور هر اطاعت از یوتاهك (أ

I. كردن به دستور داور /گرمنهیقرنط منطقه به بازگشتن در موردیب تعللIFSC  ؛داوری هیئت رئیسیا 
II. ؛است شدهدادهزمانی كه دستورش  مسابقه منطقه به ورود و یفراخوان منطقه دتر در موردیب تعلل 

III. به دستور داور  مسابقه شروع در یوتاهكIFSC؛ 
 ها:تجهیزات و مراسمدر مورد 

 ؛زاتیتجه و پوشاد به مربوط مقررات و نیقوان تیرعا در یوتاهك (ب

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

 گردد.استفاده نمی (د

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

 ؛فیخف صورتبه زننده یرفتارها ای الفاظ از استفاده (و

 ؛فیخف صورتبه ورزشی ریغ رفتار (ز

 .صورت پذیرد این قوانین 8 بخش در ذكرشده شیوه با باید ،ماتیتصم نیا به اعتراض ارائه نحوه

 .داشت خواهد یپ در را مسابقه آن از دهندهمسابقه اخراج ،مسابقه یک در دوم زرد ارتك صدور -4-2-4

 :داشت خواهد یپ در را ریز جینتا از یکی ،مسابقات از فصل یک در زرد ارتك نیسوم صدور -4-2-5

 وی، آنگهاه  ،باشهد  كرده نامثبت ،شودمی محاسبه( WRی )جهان بندیرده در هك IFSC مصوب یبعد مسابقه در دهندهمسابقه اگر (أ
 داشت. نخواهد را مسابقه این به ورود صالحیت

 مسهابقه  در ،نموده افتیدردر 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 مصوب

 چنین اتفاقی برای آن رخ داده است به تناسب كاهش یابد.برای تیمی كه  نامی ثبتسهمیه در هر صورت، (ج

 اخراج
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 دادن نشهان  بها  همهراه  دیه با ارك نیا .دینما یریجلوگ مسابقه در دهندهمسابقه حضور از تواندمی هك است یشخص تنها یداور هیئت رئیس -4-2-6
 .باشد قرمز ارتك

 :داشت خواهد یپ دربرای وی،  یبعد مجازات بدون را دهندهمسابقه یفور اخراج و قرمز ارتك صدور ،لیذ تخلفات -4-2-7

 ؛قوانین قرنطینه حاكم است كهیهنگام مجاز منطقه از خارج از رهایمس یمشاهده (أ

 ؛دنشدهییتأ لیوسا و زاتیتجه از استفاده (ب

 ؛نظارت تحت مناطق گرید ای نهیقرنط یدر منطقه حضور مدت در طور یارتباط روش هر نوع از یرقانونیغ استفاده (ج

 .ردیصورت پذ نیقوان نیا 8ذكرشده در بخش  شیوهبا  دیبا مات،یتصم نیاعتراض به ا ارائه نحوه (د

 خواههد  یپه  در را IFSC یانضهباط  كمیتهه  بهه وی  ارجهاع  با اهرهم ،مسابقه از دهندهمسابقه یفور اخراجو  قرمز ارتك صدور لیذ تخلفات -4-2-8
 :داشت

 :تخلف بورزندقوانین مربوط به فضای مسابقه  از ،و یا اعضای تیم دهندگانمسابقهیکی از  كههنگامی
 شدهداده اجازه مسابقات نیقوان در ازآنچه كهبیش  ،ندك تالش آن روی بر باید دهندهمسابقه هك رییمس به مربوط اتاطالع گردآوری (أ

 Flashگردد ) به بیان دیگر مسهابقه بهه صهورت    به منظور اجتناب از شک، در مراحلی از مسابقه كه قوانین قرنطینه اعمار نمی است.
ی مسابقه قرار دارند چه قبهل چهه در حهین صهعود     توانند از سایر اعضای تیم كه خارج از منطقهدهندگان میگردد(، مسابقهبرگزار می

 ایشان اطالعات دریافت نمایند؛

)از جملهه، و نهه    اسهت.  شهده داده اجهازه  مسهابقات  نیقوان در هكچهآن بیش از ،دهندگانمسابقه گرید با اتاطالع تبادر ایو/ گردآوری (ب
 ؛(این قوانین عمل شود -5-۷-۷و -6-۷-6محدود، این كه مغایر بندهای 

 ؛است ریمس یرو بر تالش ای صعود یراب شدن آماده حار در هك یدهندهمسابقه حواس نمودن آشفته ای ارك در دخالت (ج

 ؛IFSC مسئوالن ای/و مسابقات یبرگزار مسئوالن ایو/ داوران دستورات از اطاعت در یوتاهك (د

 ؛زاتیتجه و پوشاد یرو بر غاتیتبل به مربوط نیقوان از یچیسرپ (ه

 یا ؛مسابقه انیجر در یجد یهامزاحمت گریدایجاد  ای یرورزشیغ رفتار (و
( دهندگانمسابقه ازجمله) هاتیم یاعضا ،مسابقه یبرگزار مسئوالن ،IFSC یرسم مقامات به نسبت نیتوه و دیتهد ،زیآمرفتار خشونت (ز

 ی؛گرید هر شخص ای

یها امکانهات   اسهکان   محهل ههر   یها در سهالن برگهزاری   ، در انظار عمهومی  اماخارج از فضای مسابقه  ،دهنده یا اعضای تیممسابقههرگاه از 
 :تخلفی سر بزند مسابقه مورداستفاده

 ی؛جد یهامزاحمت گرید ای یرورزشیغ رفتار (ح

( اندهندگمسابقه ازجمله) هاتیم یاعضا ،مسابقه یبرگزار مسئوالن ،IFSC یرسم مقامات به نسبت نیتوه و دیتهد ،زیآمخشونت رفتار (ط
 ی؛گرید هر شخص ای

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

 :داشت خواهد یپ در را IFSC یانضباط كمیتهبه وی  ارجاع با اهرهم ،مسابقه از دهندهمسابقه یفور اخراجو  قرمز ارتك صدور لیذ موارد -4-2-9

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

 منتشرشهده  IFSC اعتراضهات  و انضهباطی  قوانین در جداگانه طوربه شودمی انجام IFSC یانضباط كمیتهبه  پرونده ارجاع دنبار به هك یاقدامات
  .است

 میت مسئوالن -4-1

 .شد خواهد برخورد اندهندگمسابقه مانند هاآن با و قرارگرفته موردتوجه اندهندگمسابقه مانندنیز  میت مسئوالن -4-3-1

منافع مسئولین تیم، اجازه نخواهد داشت كهه در طهور    تأمین منظوربهای كارت زرد دریافت كرده باشد، از مسئولین تیم در مسابقه هر یک -4-3-2
 ای در درون فضای مسابقه دسترسی داشته باشد.آن مسابقه به هر منطقه

 در صورت صدور: -4-3-3

منجر به اخراج سرپرست تیم از آن مسهابقه خواههد   ( كارت زرد برای هركدام از مسئولین یک تیم در یک مسابقه، 8دو ) (أ
 شد.
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 IFSC( كارت زرد برای هركدام از مسئولین یک تیم در یک فصل، منجر به آن خواهد شد كه در مسهابقه بعهدی   3سه ) (ب
در همان گرایش(، از سهمیه مسئولین تیم مزبور یک نفر كهم شهود، و آخهرین    شد )بندی جهانی لحاظ خواهد كه در رده

 در آن مسابقه نخواهد بود. نامثبتمسئولی كه مشمور كارت زرد شده است، مجاز به 

 اشخاص ریسا -4-4

 تمهام  لهزوم  صهورت در  و ،نموده اخراج مسابقه محدوده از فوراً ،است شده یتخلف بکمرت هكرا  یشخص هر دارد اجازه یداور هیئت رئیس -4-4-1
 .دارد نگاه قیتعل حالت به مهم امرِ نیا انجام تا را مسابقه یهاتفعالی
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 افزایی )دوپینگ(توا مبارزه با  -5

 پذیرش -5-1

5-1-1- IFSC، است پذیرفته را( 0دكُمعروف به ) جهانی افزاییتوان ضد دستورالعمل. 

 اعمال -5-2

 عنهوان  تحهت  هكه  یافراد تمام .رودمی به كار ،شودمیو اجرا  دهیسازمان IFSC نظارت تحت هك یمسابقات تمامی یبرا این دستورالعمل -5-2-1
 میته  یاعضها  ی،رسهم  مقامات ،گاندهندنیتمر ،انمربی ،دهندگانمسابقه لیقب از ه  شوندمی وارد مسابقات به همراه هیئت ای نندهكتكشر
 .رعایت نمایند و رفتهیپذ را نیقوان نیا -0-4-5 بند و دستورالعمل نیا دناموظف ه کیراپزشیپ ای کیپزش

 IFSC داخل نظارت بر اجرا در واجد هاینهاد -5-1

 ضد یهاكمیته صعودهای ورزشیالمللی بین مسابقاتبه هنگام برگزاری  ،IFSCالعمل در داخل راین دستو ناظر بر اجرای دقیق یهاهسته -5-3-1
 .دنباشمی انضباطی و افزاییتوان

 اجرایی هایِضمانت و تخلفات -5-4

 .شد خواهد یدگیرس IFSC یانضباط مقررات و نیقوان و نامهنییآ ،استیس به توجه با افزاییتوان تخلفاتبه  -5-4-1

                                                                        
0 The Code 
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6- Lead 
 اتلیک -1-1

  .شود برگزار ،دارند ارتفاع متر 08 حداقل هك شدهطراحی Lead قصدبه یمصنوع یهاوارهید یرو بر دیبا Lead مسابقات -6-1-1

 :است ریز مراحل شامل معموالً Lead مسابقه یک -6-1-2

 فنهی  درجه از دیبا رهایمس نیا هر دوی .شود برگزارشروع و دسته  برای هر گروهِ همساننامسیر  دو یرو برباید  هك ،مقدماتی مرحله (أ
  .باشد برخوردار یمشابه یهایژگیو و سانیک

  ؛ وشودمیبرگزار  هر دستهكه بر روی یک مسیر برای  نهایینیمه همرحل (ب

 ؛شودمیبرگزار  هر دسته یبرا ریمس کی یكه بر رو نهایی مرحله (ج
 ،شهد  حهذف  مسابقه ازای همرحل اگر .نماید حذف را مسابقه مراحل از یکی تواندمی داوری هیئت رئیس ،نشدهبینیپیش حوادث بروز در صورت

 .دوش منظور شدهحذف مرحله بندیرده عنوانبه باید قبلی مرحله نتیجه

 دیواره صعود -1-2

 )قوانین عمومی( مطابقت داشته باشند. 3در بخش  شدهتعییناستانداردهای  باهای صعود باید سازه دیواره و گیره -6-2-1

 هیئهت  رئیس صیتشخ بنا به. داشته باشدمتر عرض  (3) سه متر طور و 05حداقل  هر مسیرسطح دیواره باید این امکان را ایجاد كند كه  -6-2-2
 باشد. قبورقابل وارهیاز د یمحدود یهابخش یبرا تواندیم متر (3) سهتر از عرض كم ،یداور

 مسیرها طراحی

سهبک و  )مشهابه   یهایژگیو، آنگاه هر دسته مسیرها باید با باشداگر مرحله مقدماتی شامل دو دسته مسیرهای مقدماتی و دو گروه شروع  -6-2-3
 مشابه باشد. هر گروهخط سیر( ایجاد شوند و درجه مجموع 

 ایمنی -1-1

قهوانین  ) 3در فصهل   شدهتعییندر استانداردهای مربوطه  ذكرشده یهایازمندینباید  Leadدر مسابقات  مورداستفادهتمامی تجهیزات فنی  -6-3-1
 كند. تأمینعمومی( را 

در مسهیر،   شدهتعبیه یدهنده از پایین حمایت شود و با انداختن طناب در نقاط حمایتصعود شوند كه مسابقه صورتبدینتمامی مسیرها باید  -6-3-2
بایهد در   IFSCبرای طناب تک رشته را داشهته باشهد. داور    شدهتعریفبرای صعود باید استاندارد  شدهاستفادهشود. طناب  تأمین اشیمنیا

 مورد تناوب تعویض طناب تصمیم بگیرد.

 طراحی شود كه: ایگونهبههر مسیر باید  -6-3-3

دهنده دیگر یا شخص ثالث دهنده، یا آسیب دیدن یا ایجاد اشکار برای مسابقهدیدن مسابقه دهنده، از خطر آسیببر اثر سقوط مسابقه (أ
 جلوگیری شود.

 پرش به سمت پایین نداشته باشد. (ب

 تصمیم بگیرد كه: یداور هیئت رئیسو موافقت  سرطراحبا مشورت  تواند،یم IFSCداور  -6-3-4

 متصل شود؛ و( نقاط حمایتی گریلزوم د در صورت)و  ی حمایتینقطه نیطناب به اولپیش از صعود،  (أ

پایینی مسیر برقرار  یهاقسمتدر دهنده برای مسابقهنظیر حمایت بدنی( ) یتیحماكمک  ،ایمنی مازاد در ابتدای مسیر تأمین منظوربه (ب
 شود.

 نباشد. ازیكار ن نیباشد كه به ا ایگونهبه دیمسابقه تا حد امکان با ریمس یطراحاز موارد،  هر یکاما در  (ج

 حمایتی نقاط

 تجهیز شود كه شامل موارد زیر است: Quickdrawشامل آخرین نقطه( در مسیر باید با ) یتیحماهر نقطه  -6-3-5

 شدهبستهو  تأییدشدهQuick-Link (Maillon Rapide ) (أ

 شود(.تعیین می سرطراحكه این طور توسط مربوطه )دوخت شده با طور پیوسته و ماشین تسمهنوار  (ب
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این كهه در حالهت   ای باشد كه احتمار گونهباید به Karabinerدهنده بتواند طناب را در آن بیندازد. جهت ی كه مسابقهKarabiner (ج
cross loading حداقل شود. قرار بگیرد 

 صریح ممنوع است: طوربههای زیر استفاده از روش -6-3-6

 هرگونه كوتاه كردن یا تنظیم طور نوار تسمه با استفاده از گره (أ

 هاQuickdraw كردن ریزنج (ب

 زده شده یا نوار تسمه گره هرگونه استفاده از طناب (ج

 شخصی لوازم

 Harness بهاور برسهد كهه   منطقی به این  صورتبهداوری  هیئت رئیس كهدرصورتیبه تن داشته باشد.  Harnessباید  دهندههر مسابقه -6-3-7
 دهنده شود.دهنده ایمن نیست باید مانع آغاز صعود مسابقهمسابقه

 ( است. Stopper knot) گره ضامنگره هشت تعقیب به همراه  صورتبهباید دهنده مسابقه Harnessنحوه اتصار طناب به  -6-3-8

 .ستینمشاهده و یا صعود  نیدر حبزار شنیداری صوتی ا گونههیچدهنده مجاز به حمل یا استفاده از مسابقه -6-3-9

 های ایمنیكنترر

 یمنه یا یاسهتانداردها  یكرده و از برقرار یرا بازرس ریآغاز هر مرحله، مس پیش از دارندفهیوظ سرطراحو  IFSCداور  ،یداور هیئت رئیس -6-3-11
 حاصل كنند. نانیاطم

 كند.می تأمینرا  -03-3-6های بند در مسابقه نیازمندی مورداستفادهكند كه تمام ابزارهای حمایتی  دییتأداوری باید  هیئت رئیس -6-3-11

 مسیر، حمایتچی باید موارد زیر را كنترر كند: هر صعودپیش از  -6-3-12

 كامل بسته شده باشد؛ طورهدهنده بمسابقه Harness (أ

 دهنده متصل شده باشد؛ ومسابقه Harnessبه  -2-3-6طناب صعود مطابق بند  (ب

 كامل آماده باشد. طوربهشده و مرتب بوده و برای استفاده سریع طناب صعود حلقه (ج

 حمایت

از بایهد   حمهایتچی به او كمک كنهد.  در این كار و ترجیحاً شخص دومی  دشوكنترر  حمایتچی باید از روی زمین توسط یکطناب صعود  -6-3-13
دهنهده متمركهز   بر روی حركات مسابقه دقتبهتوجه خود را  ،دهندهمسابقهصعود در تمام مدت استفاده كرده و  شوندهغیرقفلابزار حمایت 

 كرده و از موارد ذیل اطمینان حاصل نمایند:

 .اشکار نگرددكشش و سفتی طناب دچار  اثر دهنده برحركات مسابقه (أ

مانع انجام این كار نشود، یا اگهر صهعودكننده    حمایتچی ،است نقاط حمایتیای در حار اتصار طناب به هر یک از دهندهوقتی مسابقه (ب
 كند.فوراً جمع  رامتصل نماید، مقدار اضافه طناب به وجود آمده  ی حمایتنقطهنتواند طناب را با موفقیت به 

  .دنشو متوقفدهندگان به روش دینامیک های مسابقهسقوطتمام  (ج

 و را تجربه نکند. ازاندازهشیبسقوط  ،شودای كه حمایت میدهندهمسابقه (د

های برجسته یا هر قسمتی قسمت یهالبهدیدگی ناشی از برخورد با نباید در معرض خطر آسیب ای كه سقوط كرده استدهندهمسابقه (ه
 از دیواره صعود باشد.

 یمهانع  ای یخارج كنندهكمک عنوانبهكند. هرگونه كشش در طناب ممکن است  جادیاضافه طناب ا یمقدار مناسب شهیهم دیبا حمایتچی -6-3-14
 اعالم خواهد كرد. یفن حادثه، آن را IFSCشود، كه داور  یصعودكننده، تلق درحركت

در باشهند.   دیدهآموزشرا  Leadات مسابق مناسب برایكردن  تیحما یهاروش دیبا كند،یمسابقات منصوب م زبانیرا كه م یانیتچیحما -6-3-15
 حمهایتچی  ض،یتعهو  در صهورت خواسهتار شهود.    زبهان، یاز مرا  انیچتیاز حما کیهر  ضیدارد تا تعو اری، اختIFSCداور هر زمان مسابقه 

 .دینما تیرا حما یادهندهآن مسابقه، مسابقه یبعد یهااز بخش یکهیچدر  رد، اجازه نداموردنظر

 دیه كهار با  نیه ا نیفرود آورده شود. در حه  نیزم یبر رو دیدهنده باسقوط، مسابقه پس از ای Quickdraw نیاتصار طناب به آخر پس از -6-3-16
 برخورد نکند. ن،یزم یموجود بر رو لیدهنده با وسادقت شود تا مسابقه
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 دیه كهار با  نیه بکشهد. ا  نییپها  سرعتبهطناب را  ماندهباقی دیبا حمایتچی كند،یباز م اشHarnessطناب را از  دهندهمسابقه كهیدرحال -6-3-17
 منطقهه دهنده از مسابقه ترعیكه از ترد هر چه سر است حمایتچی وظیفهبر هم نخورد.  هاQuickdrawكه نظم  ردیصورت پذ یاگونهبه
 مطمئن شود. بقهمسا

 بندیزمانامتیازدهی و  -1-4

 باید:داوری هر مسیر  -6-4-1

 ( داور مسیر انجام شود كه الزم است داور ملی به باال باشد؛ و0) کیتوسط حداقل نهایی در مراحل مقدماتی و نیمه (أ

 انجام شود. IFSCدر مرحله نهایی توسط داور مسیر و داور  (ب

 امتیازدهی

 دهندگان امتیاز داد:زیر به مسابقه صورتبهدر هر مسیر باید  -6-4-2

 بگیرد. TOPموفق شود مسیر را با موفقیت تمام كند باید امتیاز  -8-۱-6ای كه مطابق بند دهندههر مسابقه (أ

 شهده اسهتفاده و یها   مهارشهده مسهیر   ریخط سای كه در دهنده سقوط كند یا صعودش متوقف شود، دورترین گیرهكه مسابقه حالتی در (ب
 كند.نده را تعیین میدهتشریح شده، امتیاز مسابقه -5-4-6تا  -3-4-6كه در بندهای  ایگونهبه، است

 امتیازدهی: منظوربه -6-4-3

 شود: نظر گرفته زیر در صورتبههر گیره باید  (أ

i.  از مسابقه، یا هر مرحلهپیش از آغاز  سرطراحتوسط 

ii. دهندهبه دنبار استفاده مثبت مسابقه 

iii.  متوالی بهر اسهاس ترتیهب     صورتبهشوند،  یگذارعالمتشود، ان( مسیر استفاده میداور )و باید در نقشه مسیر كه توسط
 شوند. یگذارشمارهشود، تعریف می سرطراحتوسط  كه ایگونهبهدر خط سیر مسیر و  شانیریقرارگ

 شوند.هایی كه توسط دست استفاده شوند در نظر گرفته میفقط گیره (ب

 گرفته شوند. نظر باشند باید در استفادهقابلكه برای صعود  ییهابخشفقط  (ج

 نظهر  دهنده در(، آنگاه این نقطه نباید در امتیازدهی به مسابقهسرطراحنا به نظر ب) ستینی را لمس كند كه گیره ادهنده نقطهنکته: اگر مسابقه
 گرفته شود.

 :امتیازدهی منظوربه -6-4-4

شهده اسهتفاده   دهنده از آن گیره برای رسیدن به یک موقعیت پایهدار و كنتهرر  شود كه مسابقه نظر گرفتهدر  مهارشده رهیگ دیبازمانی  (أ
به آن گیره در نقشه مسیر بدون هیچ پسهوندی   شدهدادهای كه گیره را مهار كرده است باید شماره تخصیص دهندهمسابقه ازی. امتكند
 باشد.

شهود.   نظر گرفتهشده در انجام دهد، باید استفاده رونده صعود در راستای مسیرپیش شدهكنتررحركت  دهندهمسابقهای كه از آن، گیره (ب
مثبهت  پسهوند  شده به آن گیره در نقشه مسیر همراه با ای كه از گیره استفاده كرده است باید شماره تخصیص دادهدهندهامتیاز مسابقه

 .+( باشد. این امتیاز باالتر از امتیاز مهاركردن همان گیره است)

 كه: شودمیاثبات  گونهنیایک داشته باشد و معموالً تواند ماهیت استاتیک یا دینامرونده صعود میشده پیشنکته: حركت كنترر

I.  ؛ ودهنده مشاهده شوددر مركز ثقل مسابقه یتوجهقابلتغییر مثبت 

II.  در راسهتای خهط    كه یارهیهر گمسیر؛ یا )ب(  خط سیررسیدن به )الف( گیره بعدی واقع در  قصدبهحركت حداقل یک دست
 . باشد مزبور مهارشدهاز همان گیره دهنده دیگری با موفقیت توسط مسابقه سیر مسیر

لهق  دهنده از حالت مجاز شود، امتیهاز مثبهت بهه آن تع   اگر جابجایی ناشی از صعود منجر به خارج شدن مسابقه -5-۱-6: مطابق بند نکته
 گیرد.نمی

 بالاستفاده -6-4-5

 گیریزمان
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 .استدهنده بر روی مسیر دهنده فاصله بین آغاز و كامل شدن تالش مسابقهزمان صعود برای هر مسابقه -6-4-6

(، كرنهومتر كنهد ) دستی عمهل مهی   صورتبهالکترونیکی با ارقام دیجیتار كه  سنجزماندهنده باید با استفاده از زمان صعود برای هر مسابقه -6-4-7
 اندازه گیره شود.

كنهد. ههر    گیهری انهدازه را  دهندههر مسابقهنموده و زمان  وظیفهانجامرسمی  گیرزمان عنوانبهحداقل یک داور مسیر باید برای هر مسیر،  -6-4-8
 هیچ شخص دیگری بحث نکند.  انشان نداده و در مورد زمان ب كسهیچمستقل عمل كرده و ساعتش را به  صورتبهباید  گیرزمان

 :دهنده برابر است با زمان بینبرای هر مسابقه شدهثبتزمان صعود  -6-4-9

   ؛ و-0-۱-6آغاز او مطابق بند  (أ

 یکی از دو حالت زیر رخ دهد: كه یزمان (ب

I.  در آخرین  -8-۱-6طناب را مطابق بندQuickdraw ؛ یامسیر بیندازد 

II. .سقوط كند 

 گرد كردن رو به پایین(. )ثانیه رو به پایین ثبت شوند صورتبهها باید هایی كه دقیقاً مضرب ثانیه هستند، زمانزمان غیرازبهو در هر حالت 

 سهمیه هر مرحله -1-5

 .است 2 و 86 ،بیترت به نهایی، و یینهامهین مراحل واجد شرایط برای اندهندگمسابقه سهمیه -6-5-1

 .ها اعمار شودباید نصف شده و برای گروه مسابقات یبعد دورِ یبرا ثابت سهمیه ،شروع باشد گروه دو دارایمقدماتی  مرحله كهدرصورتی -6-5-2
 هر گروهبرای  سهمیه 03 مثارعنوانبه

 كهه درصهورتی . شهود  لیه مکتاند، كسب نموده قبل مرحله دررا  رتبه نیاالتركه بدهندگانی مسابقه با دیبا نهایی و نهاییمراحل نیمه سهمیه -6-5-3
 یبعهد  دور بهه  بایهد  ،یمسهاو  اندهنهدگ مسهابقه  همه ،دینما تجاوز شدهمعین تعداد از دهندهمسابقه چند رتبه یتساو لیدل به ثابت سهمیه
 .بیابند راه مسابقات

 ترتیب شروع -1-1

 مرحله مقدماتی

 بندی شوند:زیر در یک گروه یا گروه دیگر دسته صورتبهید اب اندهندگمسابقه ،وه شروع برگزار شودرا دو گب مقدماتی مرحله اگر -6-6-1

 نشهان  ریه ز مثار در هك یبه صورت ،(WRباشند )در روز جلسه فنی میی جهان بندیرده دارای هك یاندهندگمسابقه از دسته آن ابتدا (أ
  :دونش میتقس باید رهایمس نیب بیترت به ،است شدهداده

 بندی جهانیرده شماره

 گروه ب گروه الف

0 8 

4 3 

5 6 

2 ۷ 

۱ 01 

.... .... 

 بهه  یهک نزد انکه ام حد تا ای ،یطور مساوبه هاگروه از یک هر در یشكقرعه با ،ندارندجهانی  بندیرده هك یدهندگانمسابقه سپس (ب
  .شوندمی میتقس یمساو

 زیر باشد: صورتبهباید  هر گروهترتیب شروع مرحله مقدماتی برای  -6-6-2

 شود. تعیین یشكقرعه با اور مرحله مقدماتی باید ریمس یبرا شروع بیترت (أ

 .یدرصد 51تناوب  کیبا  یاست، ول ریمس نیشروع اول بیمانند ترت زین یمقدمات مرحله ریمس نیشروع دوم بیترت (ب

 عنهوان بهه را صهعود كهرده اسهت،    نخسهت   یدماتقه م ریكه مس یاصعودكننده اولیندسته قرار دارند،  کیدهنده در مسابقه 80 ی: وقترمثا
 .خواهد بود یمقدمات مرحله ریمس نیدوم صعودكننده یازدهمین
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 و نهایی یینهامهین

 رتبهه  باالترین دارای دهندهمسابقه مثارعنوانبه باشد. قبل مرحله یهارتبه عکس ،ترتیب به باید نهایی و نهایینیمهترتیب شروع مراحل   -6-6-3
 شود: تعیین زیر صورتبه باید شروع ترتیب باشند، شده مساوی قبل مرحله در دهندگانیمسابقه كه حالتی در كند. شروع همه از آخر باید

دارنده رتبه  مثارعنوانبه) ؛هاآن جهانی بندیرده معکوس ترتیب به باشند،داشته  جهانی بندیرده شده مساوی دهندگانِمسابقه اگر (أ
 كند(جهانی بهتر، آخر صعود می

 كشهی قرعهه  بها  بایهد  شهروع  ترتیب باشند، یکسان جهانیی هرتب دارای یا و جهانی بندیرده فاقد شده مساوی دهندگانمسابقه گرا (ب
 ؛ وشود تعیین

 شهوند،  مسهاوی  جهانی بندیرده فاقد دهندگان(دهنده )مسابقهمسابقه با جهانی بندیرده دهندگان( دارایدهنده )مسابقهمسابقه اگر (ج
 كند. شروع زودتر باید بندیرده فاقد دهندهمسابقه

 روند مسابقه -1-1

 كلیات

 دهنهده مسهابقه تهالش آخهرین    كهه  یزمانبین  دو ساعتهباید حداقل یک فاصله زمانی در یک روز باشند،  Leadاگر مراحل متوالی مسابقه  -6-7-1
 درب قرنطینه مرحله بعد لحاظ شود.رسد و بسته شدن مرحله نخست به پایان می

 رنطینهققوانین 

 اعمار شوند. Leadنهایی و نهایی مسابقات )قوانین قرنطینه( باید فقط برای مراحل نیمه -6-۷-6تا  -3-۷-6بندهای  -6-7-2

 دستور آن صادر شود. باید در منطقه قرنطینه باقی بمانند مگر آنکه  هاتیمدهندگان و/یا مسئولین قرنطینه به بعد مسابقه شدناز لحظه بسته -6-7-3

داوری مجوز حضور در منطقه قرنطینهه را كسهب كهرده     هیئت رئیسیا اشخاص دیگری كه توسط  هاتیمدهندگان/مسئولین مسابقه نکته:
فضهای  به قرنطینهه بازگردنهد و بایهد     توانندرا ترد كنند، اما با ترد قرنطینه نمی قرنطینهتوانند هرزمان كه مایل بودند منطقه میباشند، 

 داوری مجوز كسب كرده باشند. هیئت رئیسمشخص از  صورتبهمسابقه را ترد كنند مگر آنکه 

ی( آغاز صعود نفر اور فهرست شهروع  شدهریزیی )از قبل برنامهی زمانی بین بسته شدن قرنطینه )برای هر مرحله از مسابقه( و لحظهبازه -6-7-4
 باشد.ها، نباید بیش از یک ساعت و یا معرفی فینالیست

شهدن قرنطینهه   پهیش از بسهته   هایزماناز خارج از فضای مسابقه را در تمام مسیر  تیرؤقابلهای توانند بخشدهندگان مینکته: مسابقه
 مشاهده نمایند.

مسیر كسب آنچه در حین زمان رسمی مشاهده  جزبهنباید هیچ دانشی از مسیرها  دهندگانمسابقهشود، قوانین قرنطینه اعمار می كه یزمان -6-7-5
-مسهابقه  ههای آورند. ایهن از مسهئولیت   به دستشود، در میان گذاشته می هاآنداوری یا داوران با  هیئت رئیساز طریق یا آنچه  كنندمی

 برای اجتناب از هرگونه تردید: آگاه كنند. ها و دستورات مربوط به مسیرهاخود را از تمام جنبه تنهاییبهدهندگان است كه 

ت امجاز نیستند كه از هیچ شخصی خهارج از فضهای مسهابقه اطالعه     دهندگانمسابقهدر خالر مدتی كه در فضای مسابقه هستند،  (أ
 طور مشخص مجوز چنین كاری را صادر كرده باشد.داوری به هیئت رئیسكسب كنند مگر آنکه 

 انهد مانهده یبهاق به هر دلیلی در فضای مسهابقه   كه ینكسااند و های( خود را بر روی مسیر كامل كردهتالش )دهندگانی كه مسابقه (ب
 اند مبادله كنند.دهندگانی كه هنوز بر روی مسیر تالش نکردهاطالعاتی در رابطه با مسیر به مسابقه گونههیچنباید 

 )روند انضباطی( خواهد شد. 4هرگونه تخطی از قوانین قرنطینه در زمان برقراری منجر به فعار شدن فرایند انضباطی مطابق فصل  -6-7-6

 آماده شدن برای صعود

 مقامهات  جهز بهه  فردی چیه دینبارا  دهندگانمسابقه ی،فراخوان منطقه سمت به تكحر و نهیقرنط منطقه دتر یرسم فرمان افتیدر پس از -6-7-7
 .كند یهمراه ،مجاز یرسم

 راحمایهت   طنهاب  ،كند پا به را خود هایكفش مثالً مسابقه آماده كند. انجام یبرا را خود دیبا دهندهمسابقه هر ی،فراخوان منطقه به ورود با -6-7-8
 هر عمل دیگری كه با توجه به نوع مسابقه باید انجام دهد. و كند متصل خود به
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 در مهورد یبه  تهأخیر  هرگونهه  .باشهند  مسابقه منطقه به ورود و یفراخوان منطقه دتر آماده ،دستور محضبه دیبا اندهندگمسابقه از هر یک -6-7-9
 .دوش اخراج موجب تواندمی ازحدبیش تأخیر ،)روند انضباطی(4فصل  مطابق .شودمی زرد ارتك صدور به منجر ،ارك نیا انجام

 یسازپاد

نمهودن در   زیه عمهل تم . شهوند  سازیپاد، سرطراحو با مشورت  داوری هیئت رئیسمتناوب به تصمیم  صورتبههای هر مسیر باید گیره -6-7-11
-مسابقه 81معموالً نباید بیش از  هاسازیپادفاصله بین  ،در طور آن مرحله توزیع شود یمساو صورتبه دیمرحله، با یک یطور برگزار

 منطقهه در فهرسهت شهروع مسهابقه كهه در      دیه با هارهینمودن گ زیتم یزمان بیترت تناوب و .شودنفر بیشتر  88از  تواندنمیدهنده بوده و 
 ای از مسیر در حین تالششان نیستند.هیچ گیره سازیپاددهندگان مجاز به تعیین شود. مسابقهاعالم و  شود،ینصب م نهیقرنط

 مقدماتی

-در یک گروه شروع قرار مهی  ی است كهدهندگانتمامی مسابقه برای همسان ریغ ریدو مسمرحله مقدماتی برای هر دسته معموالً شامل  -6-7-11

بهه   دهندگانمسابقهكه  دربر دارددو مسیر را  هر دستهته از مسیرهای مقدماتی باشد. تواند شامل دودسگیرند. مرحله مقدماتی همچنین می
 شوند. دو گروه شروع تقسیم می

دو از  هر یهک تالش بر روی  (0) کیدهنده باید گیرند، هر مسابقهصعودهای مجدد كه به دنبار اعتراض یا حادثه فنی انجام می غیرازبه -6-7-12
 مسیر گروه شروعش انجام دهد. (8)

 ( دقیقه باشد.6شش )برای صعود هر مسیر در مرحله مقدماتی باید  ثابت زمانمدت -6-7-13

و ههم در   ریدو مسه است، باید هم در حالت صعود همزمهان   شدهتعیین -8-6-6ترتیب شروع برای مسیرهای مرحله مقدماتی كه در بند  -6-7-14
دقیقه زمان استراحت بهین پایهان تهالش بهر      51شوند، استفاده شود. در هر حالت حداقل حالتی كه مسیرها یکی پس از دیگری صعود می

 دهنده باید تضمین شود.روی مسیر اور و آغاز تالش بر روی مسیر دوم برای هر مسابقه

 ینهایی و نهایهنیم

 مسیر برگزار شوند.  0بر روی برای هر دسته باید نهایی و نهایی مراحل نیمه -6-7-15

نهایی/نههایی بایهد   یافته به مراحل نیمهه دهنده راهگیرند، هر مسابقهغیراز صعودهای مجدد كه به دنبار اعتراض یا حادثه فنی انجام میبه -6-7-16
 مرحله انجام دهد.یک تالش بر روی مسیرهای دسته خودش در آن 

 ( دقیقه باشد.6) ششنهایی و نهایی باید برای صعود هر مسیر در مراحل نیمه ثابتزمان مدت -6-7-17

 تنظیم شود. -3-6-6نهایی و نهایی باید مطابق بند هترتیب شروع در مراحل نیم -6-7-18

 نهایی برای هر دو دسته باید همزمان انجام پذیرد.ی نیمهمرحله -6-7-19

 :مرحله نهایی -6-7-21

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

ریزی شده برای شروع آخرین نفر در هر دسته و شروع اولین نفر در همان دسهته  امهی زمانی برنباید به نحوی برگزار گردد كه بازه (ب
 دقیقه باشد. ۱1نباید بیش از 

 روند مشاهده مسیر -1-2

 کلیات

ثانیه مجاز خواههد بهود كهه مشهاهده نههایی خهود را انجهام دههد.          41كند، به مدت دهنده منطقه فراخوانی را ترد میمسابقه زمانی كهاز  -6-8-1
مشاهده مسیری باشد  زمانمدتباید اضافه بر هر شده برای صعود مسیر باشد و تثبیت زمانمدتمشاهده نهایی نباید بخشی از  زمانمدت

مشاهده نهایی آغاز  زمانمدتدهنده تالش خود را پس از اتمام اگر مسابقه نهایی و نهایی وجود دارد.كه در رابطه با مراحل مقدماتی، نیمه
)رونهد انضهباطی(   4دهنده را مشمور قوانین انضباطی مطابق فصهل  بیشتری مسابقه تأخیرآغاز كند. هر  فوراًداد كه دستور  نکرد باید به او
 خواهد كرد.

  مقدماتی
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كه بهرای   صورتبدینپیوسته و مکرر در منطقه گرم كردن پخش شود،  صورتبهصعود تمام مسیرهای مرحله مقدماتی باید  شدهضبطفیلم  -6-8-2
بازشهدن   ی زمانی بهین بازه . این فیلم باید از ابتدای باز شدن قرنطینه پخش گردد و گردد استفاده ی نمایش مجزاصفحههر مسیر از یک 

 .دقیقه باشد 61از  بیشاید ب مرحله،آن ( آغاز شدهریزیبرنامهزمان ) ( وبرای مرحله)كردن منطقه گرم

دقیقهه   31باید بیش از دهنده تالش نخستین مسابقهو صعود نمایشی هر مسیر مقدماتی ی زمانی بین زهبااگر پخش ویدیویی میسر نباشد،  -6-8-3
دهندگان زن ترجیحاً توسط زنهان بایهد   مربوط به مسابقه یرهایو مسدهندگان مرد ترجیحاً توسط مردان . مسیرهای مربوط به مسابقهباشد

 صعود نمایشی شوند.

 نهایی و نهایینیمه

 سهرطراح داوری و بها مشهورت    هیئهت  رئهیس مسیر توسط  زمان بازدید بدون فاصله پیش از آغاز مرحله باشد.جمعی باید بازدید دستهزمان  -6-8-4
  دقیقه برای هر مسیر بیشتر باشد. 6شود و نباید از گیری میتصمیم

ر هنگام حضهور در منطقهه مشهاهده مسهیر، تمهامی      دهندگان را در زمان بازدید مسیر ندارند. داجازه همراهی كردن مسابقه هاتیممسئولین  -6-8-5
برای بازدید مسیر بهاقی   شدهتعریفدهندگان باید در فضای . در زمان بازدید مسیر، مسابقهقرار دارنددهندگان تحت قوانین قرنطینه مسابقه

بایهد ابهامهات خهود را تنهها از      هاآن نیستند.دهندگان مجاز به صعود دیواره یا ایستادن بر روی هرگونه تجهیزات یا مبلمان بمانند. مسابقه
 طریق داوران برطرف كنند.

دهنهدگان مجازنهد بها دوربهین     را لمس كنند. مسابقه ( ابتداییهایدوپایشان از زمین جدا شود، گیره) دهندگان مجازند بدون آنکه هرمسابقه -6-8-6
 .نیستهیچ تجهیزات مشاهده یا ضبط دیگری مجاز  یادداشت یا طراحی كنند. نویسدست صورتبهمسیر را مشاهده كرده و چشمی 

دهنده نخست در فهرسهت شهروع   جزو چند مسابقه كهدرصورتیدهندگان باید بالفاصله به منطقه قرنطینه یا، در انتهای زمان بازدید مسابقه -6-8-7
ر به اخطار كارت زرد خواهد شد. هرگونهه  مورد منجبی تأخیرتعیین كند، بازگردند. هرگونه  انكه داور گونههمانباشند به منطقه فراخوانی 

 )روند انضباطی( منجر به اخراج خواهد شد.4مورد بیشتر مطابق فصل بی تأخیر

 روند صعود -1-1

 آغاز

 .دونش جدا نیزم از اوبدن  هایتمام قسمت هك شودمی آغاز یهنگام او صعود زمان محاسبه و دهندهمسابقه هر صعود -6-9-1

 اتمام تالش

بهرای تهالش   شده زمانی موفق محسوب خواهد شد كه مسیر مطابق با این قوانین صعود شود و طناب در زمان تثبیتتالش بر روی مسیر  -6-9-2
 مسیر انداخته شود. Quickdrawآخرین  Karabinerاست، در  شدهتعریف -0۷-۷-6و  -03-۷-6كه در بندهای 

 :دهنده مشغور تالش بر روی مسیر استمسابقه كههنگامی -6-9-3

 ها بیندازد.Quickdrawدهنده باید طناب را به ترتیب در مسابقه (أ

 از روی زمین مجاز است. Quickdrawدر نخستین نکته: انداختن طناب 
 شده درآورده و مجدداً بیندازد.انداخته به داخل آن طنابای كه  Karabinerدهنده مجاز است كه طناب را از آخرین نکته: مسابقه (ب

ای كهه  Quickdrawدهنهده بهه اولهین    ، اگر مسابقه-4-۱-6با رعایت بند همواره باید در حالت مجاز قرار داشته باشد.  دهندهمسابقه (ج
 ای كه:گردد؛ در حالتی كه از دورترین گیرهطناب را در آن ننداخته است برسد یا آن را رد كند؛ این حالت غیر مجاز تلقی می

i. از همان دسته و گروه سنی توانسته باشد اثبات كند كهه انهداختن طنهاب در آن     دهنده دیگریاز آن مسابقهQuickdraw 

 صورت نیاپذیر است؛ یا در غیر با پا امکان Quickdrawبدون هل دادن 
ii.  انداختن طناب در سرطراح باور داشته باشد كه از آنQuickdraw پذیر است.امکان 

ریین   در گیرنهد،  قهرار  طنهاب  در ،آن پیش از یا ای مشخصگیره از Quickdraw چند یا یک كه ه باشدكرد مقرر داوری هیئت رئیس اگر -6-9-4

 صورتهب ها( باید) Quickdraw ها( وگیره) رهیگ آن و شود اعالم دهندگانمسابقه تمامیبهپیش از آغاز مرحله  باید اطالعات این صورت

 شوند. داده نشان مسیر یمشاهده هنگام در و شدهمشخص آبی ضربدرعالمت  با ترجیحاً و واضح

 امتیاز باالتر شود. منجر بهنباید  مجازفراتر از حالت  دهندهمسابقههرگونه حركت  -6-9-5
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در كه ) است مجاز او كند. اصالح را آن باید بیندازد، Karabiner در ضربدری صورتهب را طناب (أ-3-۱-6 بند رعایت با دهندهمسابقه اگر -6-9-6
 تمهامی  در طنهاب  بایهد  اصهالح  ازپهس   بیندازد. دوباره و درآورده را درگیر یهاKarabiner از هر یک( با صعود رو به پایین لزوم صورت

Karabinerباشد قرار داشته ها. 

 را او تالش خاتمه دستور ،است خطرناد مسیر روی بر دهندهمسابقه یِبعد تكحر هك موضوع نیا صیتشخ در صورت تواندمی IFSC داور -6-9-7
 .دینما صادر

 فهوراً  دیبا IFSC داور و ،دینما سؤار را ماندهیباق زمان بخواهد هك زمان هر تواندمی ،ریمس یرو بر خود تالش مدت طور در دهندهمسابقه -6-9-8
 ،IFSCداور  ،برسهد  انیه پا بهه  صعود زمان كههنگامی .دینما صادر آن اعالم یبرا یدستور ای سازد آگاه ماندهیباق زمان از را دهندهمسابقه

 4فصهل   مطهابق  ،دیه نما یچیسرپ ،IFSC داور صعود توقف دستور از های كدهندهمسابقه .دینما صادر را صعود توقف دستوربالفاصله  دیبا
 .شد خواهد یانضباط اقدامات روشمم ،)روند انضباطی(

 دهنده:بر روی مسیر باید ناموفق محسوب شود اگر مسابقه دهندهتالش مسابقه -6-9-9

 سقوط كند. (أ

 .دینما تجاوز ،ریمس صعود یبرا شدهنییتع یزمان محدوده از (ب
نیهاز  پیوسته و واضح با نوارچسب مشکی )یا اگر رنگ دیگهری   صورتبه هك یسطوح ای و هارهیگ ،وارهید از قسمت هرهنگام صعود از  (ج

، باشهد  شهده  گهذاری ( عالمهت گرددتعیین میدهندگان داوری در توضیح فنی برای مسابقه هیئت رئیستوسط  ،استفاده شود باشد كه
 استفاده كند.

 توسط دستش استفاده كند. ،های مشابه بر روی گیرهحفره رازیغبهشود، استفاده می هارهیگ بستن یبرا هك ایهر حفره هنگام صعود از (د

 نصب شده روی دیوار یا از هر قسمتی از اینگونه وسایل استفاده كند؛ رسانیاطالعاز تابلوهای تبلیغاتی یا  (ه

 های جانبی یا باالی دیواره به منظور صعود استفاده نماید؛از لبه (و

 ؛استفاده كند Quickdraw ا( یآن یهاچیپ یا) صفحه رورصعود از برای  (ز
 ؛نیندازد Quickdraw صحیح در صورتبهرا مطابق قوانین  طناب (ح

 ؛، هر قسمت از بدن او به زمین بازگرددآغاز صعود پس از (ط

 .، استفاده كندعامل خارجی كه به صعود او كمک كند هر از (ی

 هرگونه تخطی از: -6-9-11

 ؛-3-۱-6بند  (أ

 ؛ یا-4-۱-6بند  (ب

 (ی(ب-۱-۱-6بند  (ج

مشمور اعمهار   ،IFSCدهنده از اطاعت دستور توقف تالش داور تمرد مسابقه مسیر شود. رویبر دهنده باید منجر به توقف تالش مسابقه
 )روند انضباطی( خواهد شد. 4فرایند انضباطی مطابق فصل 

 بندی پس از هر مرحلهرده -1-12

 کلیات

 وند:بندی شمعیارهای زیر رده بر اساسباید  كندای كه بر روی مسیر تالش میدهندهدر هر مسیر، هر مسابقه -6-11-1

 . كسب كرده باشند -8-4-6را مطابق با بند  TOPدهندگانی كه امتیاز مسابقهنخست، تمام  (أ

بهه ترتیهب   متوقف شده است،  -01-۱-6متعاقب بند مسیر  بر رویاند یا تالششان دهندگانی كه سقوط كردهبه دنبار ا(، تمام مسابقه (ب
 اند. كسب كرده -4-4-6تا  -3-4-6دهندگان متعاقب بند نزولی امتیازی كه مسابقه

 برای شركت در یک مرحله: طیواجد شرا گاندهنداگر مسابقه -6-11-2

 بندی شوند؛ یا مرحله مقدماتی را صعود نکند، نباید رده ریدو مساز  یکهیچ (أ

بنهدی  صعود نکنند، باید در رتبه آخر آن مسهیر رده  را نهایی یا مسیر مرحله نهاییمرحله نیمهیکی از مسیرهای مرحله مقدماتی، مسیر  (ب
 شوند.
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بندی مرحله قبل این رتبه مساوی كسب كنند، آنگاه باید از رده -8-01-6و  -0-01-6دنبار محاسبات بندهای دهندگانی به اگر مسابقه -6-11-3
به ترتیب صهعودی  نسبت به هم باید  دهندگان مساویبازگشت به قبل(. مسابقهكرد )دهندگان برای برطرف كردن تساوی استفاده مسابقه
 شوند. بندیردهاند ای كه در مرحله قبل كسب كردهرتبه

باشند، نباید از بازگشت به قبل برای مرحله مقهدماتی اسهتفاده    شدهمیتقسدهندگان در مرحله مقدماتی به دو گروه شروع نکته: اگر مسابقه
 كرد.

 دهندگانی مساوی باقی بمانند:مسابقه -3-01-6 اگر به دنبار فرایند بازگشت به قبل مطابق بند -6-11-4

-بندی این مسهابقه رده اندپس از احتساب نتایجی كه در مسیر نهایی كسب كرده باشد، نفرات اور تا سوماگر تساوی مربوط به نتایج  (أ

 زمان كمتر رتبه بهتر(؛ یاشد )تعیین خواهد  هر یکدهندگان نسبت به یکدیگر بر اساس زمان صعود 

 بندی شوند.دهندگان باید با رتبه مساوی ردهدهندگان مساوی یکسان باشد، آنگاه این مسابقهبرای مسابقه شدهثبتنکته: اگر زمان 
 دهندگان مربوطه رتبه یکسان تعلق خواهد گرفت.مسابقه، به بوددهندگان دیگری اگر تساوی مربوط به مسابقه (ب

 مرحله مقدماتی بندیرده

 كند، باید به روش زیر برای هر مسیر مرحله مقدماتی امتیاز داد:ای كه در مرحله مقدماتی شركت میدهندهبه هر مسابقه -6-11-5

 دهنده در گروه شروعش؛ یابرابر رتبه مسابقه باشد را كسب كرده رتبه به تنهایی یکدهنده در یک مسیر اگر مسابقه (أ

 دهندگان مساوی در گروه شروعشان.دهنده یا بیشتر در مسیر مساوی شده باشند، برابر با میانگین رتبه مسابقهاگر دو مسابقه (ب

 گیرد برابر است با: یدهندگان مساوی تعلق مامتیازی كه به این مسابقه آنگاه ،باشد داشته وجود نخست رتبه در یتساو 6 اگرمثار: 

5/3 = 6  ÷80 = 6  ÷(6  +5  +4  +3  +8  +0) 

 گیرد برابر است با:دهندگان مساوی تعلق میامتیازی كه به این مسابقه آنگاه ،باشد داشته وجود دوم رتبه در یتساو 4 اگرمثار: 

5/3  =4  ÷04 = 4  ÷(5  +4  +3  +8) 

 دهنده باشد )امتیاز كلهی كمتهر   شروع مرحله مقدماتی باید به ترتیب صعودی امتیاز كلی هر مسابقههای دهندگان در گروهبندی مسابقهرده -6-11-6
 شود:بهتر است( كه با فرمور زیر محاسبه می

TP = √(R0 ∗ R8) 

 كه در آن:

TPامتیاز كلی = 

0R 5-01-6= امتیاز مسیر نخست مقدماتی مطابق بند- 

8R 5-01-6= امتیاز مسیر دوم مقدماتی مطابق بند- 

باید با دقت ریاضی كامهل محاسهبه شهوند. امتیازهها و      -6-01-6-5-01-6و  -5-01-6 شده برای بندهایهای محاسبهامتیازها و رتبه -6-11-7
 با دو رقم اعشار ذكر شوند.در فهرست نتایج رسمی باید  شدهارائههای رتبه

( بهرای  Overall ranking) یسراسربندی اگر مرحله مقدماتی بر روی دو مجموعه از مسیرها و با دو گروه شروع برگزار شده باشد، رده -6-11-8
یکسهان، مسهاوی   دهندگان با رتبهه  كه مسابقه صورتبدینهای هر گروه شروع تعیین شود، بندیمرحله مقدماتی باید با تركیب كردن رده

 خواهند بود.

در  0رتبهه   عنهوان بهه در گروه ب بایهد   0دهندگان رتبه در گروه الف به همراه تمامی مسابقه 0رتبه  دهندگانمسابقه، تمامی مثارعنوانبه
 بندی شوند.شده مرحله مقدماتی، ردهبندی ادغامرده

 فنی حوادث -1-11

 یبرا ایهرمنصفانیغ سود ای و انیز باعث و نبوده دهندهمسابقه خود عمل نتیجهه در شود كهرگونه اتفاقی تعریف می صورتبه فنی حادثه -6-11-1
 :، شاملشود او
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 ؛رهیگ شدن شل ای ستنکش (أ
 ؛Karabiner ای Quickdraw نامناسب گرفتن قرار (ب

 ؛شود دهندهمسابقه تكحر مانع ای ،تكحر به کمك موجب كهینحوبه طناب ششك (ج

 و یا رد كند. تأییدباید وقوع حادثه فنی را  سرطراحو اگر نیاز باشد با مشورت با  IFSCداور  -6-11-2

 روند پس از حادثه فنی

 زیر رسیدگی شود: صورتبهبه حادثه فنی باید  معموالً -6-11-3

بایهد   IFSCدهنده باید متوقف شود. داور بر اثر حادثه فنی احتمالی در حالت غیرمجاز قرار گرفته باشد، تالش مسابقه دهندهمسابقهاگر  (أ
 دهنده فوراً تصمیم بگیرد.حادثه فنی و اجازه صعود دوباره مسیر به مسابقه تأییددر زمینه 

 دهنده در حالت مجاز قرار داشته باشد:اگر مسابقه (ب

i.  به دنبار حادثه فنی كه توسط داورIFSC توقف آن تصمیم بگیرد. اگهر  تواند بین ادامه صعود یا دهنده میمشخص شود، مسابقه
هیچ اعتراضهی در  تواند ادعایی در زمینه حادثه فنی داشته باشد و دهنده تصمیم بر ادامه صعود گرفت، دیگر در آینده نمیمسابقه

 رابطه با آن حادثه فنی مجاز نیست.

ii. نی را مشخص كنهد و بها موافقهت    دهنده باید ماهیت حادثه فدهنده مشخص شود، مسابقهبه دنبار حادثه فنی كه توسط مسابقه
توانهد  دهنده تصمیم بر ادامه صعود گرفت، دیگر در آینده نمیاگر مسابقه در مورد ادامه یا توقف صعود تصمیم بگیرد. IFSCداور 

 ادعایی در زمینه حادثه فنی داشته باشد و هیچ اعتراضی در رابطه با آن حادثه فنی مجاز نیست.

دهنده مربوطه باید بالفاصله به منطقهه قرنطینهه   كند و ادعا كند كه دلیل سقوط حادثه فنی بوده است. مسابقهای سقوط دهندهاگر مسابقه -6-11-4
شهد تها پایهان     تأییهد جدا كه دسترسی به تجهیزات گرم كردن دارد، برده شود و منتظر نتیجه رسیدگی به حادثه فنی ادعاشده بماند و اگر 

و  IFSCمسهئوالن   جزبه یشخص چیاجازه ندارد با ه در این منطقه قرنطینه است، كهیمادامدهنده تا زمان تجدیدقوا در آنجا بماند. مسابقه
 داشته باشد. یارتباط زبان،یم یمسئوالن رسم

 دهنده:مسابقه كه ییجا -6-11-5

 ؛ یادست بکشد -4-00-6-3-00-6در بند  شدهتوصیفمطابق شرایط  از تالشششود یا صعودش متوقف می (أ

 شودمی تأیید -4-00-6 در بند شدهتوصیفحادثه فنی در شرایط  (ب

( 0) کیه برابهر بها    معمهوالً كه  دقوایتجدمسیر پس از زمان  بر رویدهنده مربوطه مجاز به انجام تالش مجدد آنگاه مسابقه
 دقیقه، خواهد بود. 81پیش از وقوع حادثه فنی با در نظر گرفتن حداكثر زمان  شدهاستفادهدست  رهیهر گدقیقه برای 

. تمهام  خواههد گرفهت   میتصهم  نهیشه یبحد  تیبا رعا دهندهمسابقهبر اساس درخواست  یو یزمان تالش بعد درباره یداور هیئت رئیس -6-11-6
 از آن مطلع گردند. دیبا شوند،یم میتصم نیكه مشمور ا یدهندگانمسابقه

در  یفنه  حادثهه مشمور  دهندهمسابقهدهنده در هر مرحله از مسابقه انجام شود و قرار باشد تالش مجدد پس از صعود آخرین مسابقهاگر  -6-11-7
 ر داده شود.یمس ید بر رویتالش جد اجازه به او دینبا رتبه نخست آن مرحله قرار داشته باشد،

 بر نتیجه ریتأث

 مربوطه: دهندهاگر به دنبار وقوع حادثه فنی، مسابقه -6-11-8

 این تالش باید در نظر گرفته شود؛ گرفت، نتیجه -3-00-6تصمیم به ادامه تالشش در شرایط تشریح شده در بند  (أ

 در نظردهنده بر روی مسیر باید های مسابقهدر تالش آمدهدستبه جهنتی نیبهتر، -5-00-6در حالت انجام صعود مجدد متعاقب بند  (ب
 گرفته شود.

 شدهضبط ویراتص از استفاده -1-12

 دهندگان باید فیلم رسمی ضبط شود.های مسابقهاز تمام تالش -6-12-1

 زیر انجام شود: صورتبهرسمی باید  هایفیلمضبط  -6-12-2

 نباشد؛برای مرحله مقدماتی كمتر از یک دوربین برای هر مسیر  (أ
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 نباشد. هر مسیربرای مراحل دیگر كمتر از دو دوربین دیگر برای  (ب

 مسیر از ابتدا تا پایان وجود داشته باشد. بر رویدهنده مربوطه باید امکان دنبار كردن تالش مسابقه هر یکكه در 

داوری بها   هیئهت  رئهیس باید تصویربرداران را نسبت به فنون مربوطه و روند عملکردشان توجیهه كنهد.    IFSCپیش از شروع مرحله داور  -6-12-3
 را تعیین كنند. برداریفیلمهای باید مکان استقرار دوربین IFSCمشورت داور 

مجاز به مسهدود   كسهیچد نشود و در حین انجام وظایفشان ایجا بردارانفیلمای باید به این نکته شود كه مزاحمتی برای نکته: توجه ویژه
 كردن كادر تصویربرداری نباشد.

كمهک   بهرداران فهیلم شود كه یک داور ملی كه تجربه متناسب با تصویربرداری از مسابقات صعودهای ورزشی را دارد، به نکته: توصیه می
 كند.

اسهت آمهاده شهود.     متصهل  ییدئویضبط و ستمیكه به س ونیزیدستگاه تلو کی دیبا ،یاهداف داور یحوادث مسابقه، برا ینیمنظور بازببه -6-12-4
 نیه . اندیكه رخ داده، گفتگو نما یاحادثه دربارهنموده و  ینیرا بازب لمیف راحتیبهداوران بتوانند  شود كهواقع  ییدرجا دیبا ینیبازب ونیزیتلو
 ینشهده و بهرا   دهیداوران شهن  مهذاكره نبوده و  پذیرامکان غیرمسئولیشخص  چیه یبرا لمیف تیرؤ كه ردیقرار گ یبه نحو دیبا ونیزیتلو

 شود. دهیداوران تدارد د زیبه م کینزد ،یمنظور راحتكار به نیا ینشود. بهتر است فضا جادیا یمزاحمت هاآن یمذاكره و گفتگو

و  یازدهیه امت یبهرا  ها،رهیگ استفاده كردن/مهار كردننیقوان تأییدمنظور بهتوسط داور مسیر  تواندیمسابقات، م یرسم ییدئویو هایلمیف  -6-12-5
 .رندیقرار گ مورداستفادههر مرحله از مسابقه،  انیدهندگان، در پامسابقه یبندرده

 آنگهاه  ،بدانهد  الزم ،میتصهم  اتخاذ پیش از را مسابقه ریمس یرو بر دهندهمسابقه تالش از شدهضبط ییدئویو لمیف یبررس IFSC داور اگر -6-12-6
 هكه  كند مطلعوی را  عاًیسر دیبا IFSC داور ،تالش اتمام پس از .دینما املك نیقوان طبق را خود تالش تا دهد اجازه ندهدههمسابق به باید
 او در این مرحله از مسابقه پس از بازبینی فیلم انجام خواهد گرفت. بازبینی فیلم باید در زودترین زمان ممکن انجام گیرد. بندیرده

 موارد زیر استناد شود: غیرازبهشامل اعتراضات( نباید به هیچ فیلم دیگری ) یداوربرای تصمیمات  -6-12-7

 ؛ و شدهضبطرسمی  هایفیلم (أ

 پخش مستقیم. هایفیلم مثارعنوانبه، IFSCبرای پخش رسمی  شدهضبط لمیهر فداوری،  هیئت رئیسبنا به تصمیم  (ب

 باید تحویل وی شود. شدهضبطرسمی  هایفیلمداوری یک نسخه از  هیئت رئیسدرخواست  در صورتدر پایان هر مرحله،  -6-12-8

 اعتراضات -1-11

 کلیات

 و ارائه گردد. یسیبه زبان انگل دیاعتراضات، با نیبه ا یرسم یهاو پاسخ یو كتب یاعتراضات شفاه یتمام -6-13-1

ای شهامل همهان اطالعهات باشهد. همچنهین      برگهه  موجود است و یا در IFSCصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت فقط به (أ
 ؛ وی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است باید ذكر گرددشماره

مکتوب كه به امضای سرپرسهت تهیم مربوطهه رسهیده      صورتبهفقط  -5-03-6یا  -4-03-6در ارتباط با اعتراضات بندهای  (ب
 دهنده مربوطه رسیده باشد. به امضای مسابقهباشد نام نکرده چنین شخصی در مسابقه ثبت كهدرصورتیفقط باشد؛ یا 

شود كه همهراه بها پرداخهت وجهه رسهمی      شوند، اعتراض تنها زمانی پذیرفته میمی ارائه -3-03-6اعتراضاتی كه بر اساس بند  غیرازبه -6-13-2
ا بهه  یه  شود تأییدباشد. اگر اعتراض  IFSCساالنه  منتشرشدههای اعتراض باشد. وجه اعتراض قابل پرداخت باید مطابق با فهرست هزینه

هزینه اعتراض باید بازگردانده شود. اگر اعتراض رد شود هزینه اعتراض نباید بازگردانهده  علت وجود مدارد كافی نتیجه اولیه باقی بماند؛ 
 شود.

اعتراضات مربوط به ایمنی

جهدی   صورتبهمربی سه تیم متفاوت بر این باور باشند كه ایمنی  لتواند تسلیم شود كه حداقمی صورتبدیناعتراضات مربوط به ایمنی  -6-13-3
 هیئهت  رئهیس ها رسیده باشد. باید به صورت كتبی ارائه گردیده و به امضای سرپرستان آن تیم اعتراضاتاین نوع به مخاطره افتاده است. 
 را انجام دهد. موردنیازگرفته و اقدامات مقدور  در نظرداوری باید موضوع را 

 روند اعتراض



 3۱  5/0 نسخه - 8102قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

چنهین   زمانی كهانجام شود. و حداقل قبل از صعود نفر بعد دهنده باید فوراً مسابقهیا نیاز به توقف تالش تالش توقف اعتراض مربوط به  -6-13-4
بایهد اعمهار    -2-00-6تا  -5-00-6دهنده مربوطه باید مانند حالت وقوع حادثه فنی رفتار شده و بندهای اعتراضی انجام شود، با مسابقه

 شوند.

  :داوری تسلیم شود هیئت رئیسمکتوب به  صورتبهباید  دهندهمسابقه اعتراض مربوط به امتیاز -6-13-5

 نتهایج تمهام   پهس از انتشهار  یقهه  ( دق5پنج )بازه زمانی در  نهایینیمه یامراحل مقدماتی  در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به (أ
 ؛ ورسمی آن مرحله باید انجام شود

در صهفحه   دهنده مربوطهمسابقه غیر رسمی نتیجه پس از انتشارنهایی بالفاصله در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله  (ب
 باید انجام شود. نمایش

رسیدگی به اعتهراض بایهد نتهایج كلیهه      هیئتای خاص باشد، مورد گیره دهنده دراعتراض در رابطه با امتیاز یک مسابقه كه ییدرجانکته: 
اطمینهان   به ایشهان  امتیازدهی یکنواخت بودنشده همان گیره است بازبینی كنند تا از دهندگانی را كه امتیازشان مهارشده یا استفادهمسابقه
 یابند.

بالفاصهله بهه    باید (نماینده فنیاوری در تصمیم اولیه نقش داشته د هیئت رئیس كهدرصورتیو ) یداور هیئت رئیس ،اعتراض با دریافت -6-13-6
 اعتراض رسیدگی نماید.

بها تعیهین    یابد كه اعالن شود نتایج رسمیمورد اعتراض است. نانیاطمداوری باید  هیئت رئیس، باشد نتایج رسمی مربوط بهراض اگر اعت 
 . اینکه به كدام نتیجه اعتراض شده است

بهه هرگونهه    انی مسهابقه وارد شهود،  به جدور زمه  یا تغییری تأخیر( باید بدون آنکه IFSCو در حاالت مربوطه ناظر ) یداور هیئت رئیس -6-13-7
 این هدف از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد، استفاده كند. تأمین منظوربه اعتراضی رسیدگی كرده و

 نتیجهه تصمیم اولیه پابرجا خواهد بود و هزینه اعتراض باید بازگردانده شود. گاه مدارد موجود در رابطه با اعتراض غیر قاطع باشد، آناگر  -6-13-8
 داوری به شخصی كه رسماً اعتراض كرده است، تسلیم شود. هیئت رئیسو توسط  شدهمیتنظمکتوب  صورتبهرسیدگی به اعتراض باید 

 پیامد اعتراضات

 رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد. هیئتنتیجه  -6-13-9

زیهر   صهورت بهه گوییم( بایهد  تصمیم اصلی میكه به آن اعتراض )رسیدگی به  هیئتشده توسط به پیامد تصمیم گرفتهاعتراض مربوط  -6-13-11
 تسلیم شود:

 تصمیم اصلی؛ یا پس از انتشار( دقیقه 5پنج )زمانی نهایی، در بازه در رابطه با اعتراضات مربوط به مراحل مقدماتی و نیمه (أ

 تصمیم اصلی. پس از انتشاردر رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله نهایی، بالفاصله  (ب

 تواند به پیامد تصمیم اصلی تسلیم شود.یچ اعتراضی خارج از بازه زمانی فو  نمیه
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7- Bouldering 
 اتیلک -1-1

ه شد صعود طناب از استفاده ونبد، و دنشومی دهینام Boulder هك است وتاهك یرهایمس ازای همجموع از بكمر ،Bouldering مسابقات -7-1-1
  .شونددیواره مصنوعی خاص منظوره ایجاد می بر رویو 

 :شامل باید معموالً Bouldering مسابقات -7-1-2

 شروع و دسته؛ هر گروهبرای  Boulder( 5پنج )با  مقدماتی هحلرم (أ

  ؛ وهر دستهبرای  Boulder( 4چهار )با  یینهامهین مرحله (ب

 باشد. هر دستهبرای  Boulder( 4چهار )با  نهاییمرحله  (ج

 :تواندمی داوری هیئت رئیس ،نشدهبینیپیش حوادث بروز در صورت -7-1-3

 از هر مرحله را حذف نماید؛ Boulderحداكثر یک  (أ

 .ر گرددمنظو شدهحذف مرحله بندیرده عنوانبه باید یقبل مرحله نتیجه ،كه در این حالت نماید حذف را مسابقه مراحل از یکی (ب

 صعود دیواره -1-2

 سازه صعود

 )قوانین عمومی( تبعیت كنند. 3در فصل  شدهتنظیمهای صعود باید از استانداردهای مربوطه صعود و گیره دیواره -7-2-1

 هر مرحلهه های موازی را در مستقل را در خود داشته باشد تا بتوان بخش Boulder( 01ده )اید امکان ایجاد حداقل ب معموالًدیواره صعود  -7-2-2
 برگزار كرد.

باشهد. ههر    رؤیهت قابهل طراحی شهوند كهه از تمهام نقهاط بخهش عمهومی        ایگونهبهو  بناشدهای مرتفع ها باید در زمینهBoulderتمامی  -7-2-3
Boulder  دهنده بتوانهد  آن مسابقه ازكه شده باشد گذاریواضح عالمت طوربهباید شامل محدودهBoulder    مجههز بهه   را ببینهد و بایهد

 .شدابتشک ایمنی 

 ها Boulderطراحی 

باید بها   هر دستههای Boulderصعود باشد، آنگاه  دو گروهشامل  هر دستهمقدماتی برای  اگر مرحله ،(جیا  (ب-00-۷-۷ متعاقب بندهای -7-2-4
  باید مشابه باشند. هر دستههای سختی كلی درجهسبک و ظاهر( طراحی شوند و مشابه )های ویژگی

 شده باشد و شامل موارد زیر باشد: گذاریعالمت وضوحبهدارای یک وضعیت شروع باشد كه  باید Boulderهر  -7-2-5

 شده برای هر دو دست؛ و گذاریعالمتهای دست گیره (أ

 )از مچ پا به پایین(؛0پا دوهر شده برای  گذاریعالمتپای های گیره (ب

 .نیستمرز از دیواره مجاز  بدون اییک محدوده خالی  گذاریعالمتبرای  نوارچسبیک تکه استفاده از  (ج

ای ویهژه  صهورت بهه را  موردنیهاز شود تا حالت شهروع   گذاریعالمتچپ و راست  صورتبه تواندشروع می هایگیره در شرایط خاص (د
 تعریف كند.

 گذاری گردد.تواند استفاده گردد و به عنوان یک گیره عالمتها میتركیب گیره (ه

 زیر باشد: دو حالتشده است و باید یکی از  گذاریعالمت وضوحبهباید دارای حالت پایانی باشد كه  Boulderهر  -7-2-6

 یک گیره مشخص پایان؛ یا (أ

 Boulderدر باالی  شدهتعریفحالت ایستاده  (ب

بهه  باشهد كهه    ایگونهه بهه این گیهره بایهد    تی. موقعشده است گذاریعالمت وضوحبهباشد كه  Zoneباید دارای یک گیره  Boulderهر  -7-2-7
 خواهد بود. سرطراحاند، كمک كند و تعیین آن به عهده دهندگانی كه عملکرد متفاوتی داشتهتفکیک كردن مسابقه

                                                                        
0 Feet 
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 ههای رنهگ بایهد بهرای كهل مهدت مسهابقه یکسهان باشهند.         -۷-8-۷و  -6-8-۷، -5-8-۷در بنهدهای   مورداستفاده یهایگذارعالمت -7-2-8
بایهد از رنهگ متفهاوتی اسهتفاده      Zoneهای های پایان یکسان بوده و برای گیرههای شروع و گیرهحالت گذاریعالمتبرای  مورداستفاده

ای از ایهن  شود، متفهاوت باشهد. نمونهه   استفاده می (ب-5-۱-۷مطابق بند  گذاریعالمتها باید با رنگی كه برای هردوی این رنگ شود.
 در منطقه قرنطینه نصب شوند.باید  هاگذاریعالمت

در هر مرحله از مسابقه بایهد بهین    Boulderهای ( عدد و میانگین تعداد گیره08دوازده )باید  Boulderهای دست برای یک حداكثر گیره -7-2-9
 ( باشد.2هشت )( تا 4چهار )

 ایمنی -1-1

 ای طراحی شود كه:گونهباید به Boulderهر  -7-3-1

 ؛ وفاصله نداشته باشد یمنیا هایتشکمتر از سطح  (3سه ) بیش از گاهچیدهنده هبخش بدن مسابقه نیترنییپا (أ

 برود؛ و از بیندهندگان یا اشخاص ثالث شود، دهنده منجر به آسیب به او، یا آسیب یا اخالر در كار مسابقهخطر اینکه سقوط مسابقه (ب

 هیچ پرش رو به پایینی نداشته باشد. (ج

 هیه را ته هها آنمسابقات  زبانیكه م یمنیا هایتشک یریو حالت قرارگ محل نییتعایمنی محافظت شود.  هایتشکباید با  Boulderهر  -7-3-2
 یمنه یا ههای تشهک اسهت. اگهر    سرطراح یهاتیموجود، از مسئول هایتشکها، با توجه به Boulderتعداد و شکل  میكرده است، و تنظ

پوشانده  یقیبه طر دیها بافاصله هاآن نیدر شکاف ب دهندگانهاز افتادن مسابق یریجلوگ یبرا شود،یمتصل م یکدیگرنبوده و به  تکهکی
 شود.

 لوازم شخصی

 تجهیزات شنیداری صوتی در هنگام مشاهده مسیر و صعود نیستند. گونههیچدهندگان مجاز به حمل یا استفاده از مسابقه -7-3-3

 كنترر ایمنی

بازرسهی  پیش از آغاز ههر محلهه   ا ر Boulderبرای هر ایمنی  هایتشکو  Boulderهر باید  سرطراحو  IFSCداوری، داور  هیئت رئیس -7-3-4
هها  Boulderبایهد اطمینهان یابنهد كهه تمهام       سرطراحو  IFSCداور  ویژهبهاز برقراری استانداردهای ایمنی اطمینان حاصل كنند. كرده و 
 كنند.می تأمینرا  -8-3-۷و  -0-3-۷های بندهای نیازمندی

 گیریزمانامتیازدهی و   -1-4

 باید: Boulderهر قضاوت در  -7-4-1

انجام گیرد كهه الزم اسهت داور ملهی )و یها دارای      Boulder( داور 0نهایی باید حداقل توسط یک )در مراحل مقدماتی و نیمه (أ
 .مراتبی باالتر( باشد

یا در حهالتی   IFSCو داور  Boulder( داور 0گردد: یک )در مرحله نهایی در صورتی كه تنها مسابقه برای یک دسته برگزار می (ب
كه الزم است داور   Boulder( داور 0گردد: حداقل توسط یک )ور همزمان برگزار میدسته و یا بیشتر به ط 8كه مسابقه برای 

 .ملی )و یا دارای مراتبی باالتر( باشد

 امتیازدهی

شده  گذاریعالمت -2-8-۷را كه مطابق بند  Zoneدهنده بتواند گیره شود كه مسابقهمی در صورتی داده Zone، امتیاز Boulderدر هر  -7-4-2
بهدون مههاركردن گیهره     Boulderدهنده موفق به تمام كردن شود كه مسابقهمی همچنین در صورتی داده Zoneاست، مهار كند. امتیاز 

Zone .گیره  شودZone  شهده كنتهرر از آن گیره برای رسیدن به یک موقعیهت پایهدار و    دهندهمسابقهكه  شودمیمهارشده فرض زمانی 
 استفاده كرده باشد.

 موارد زیر را ثبت خواهد كرد: Boulderداور كند، تالش می Boulderای كه بر روی دهندهبرای هر مسابقه -7-4-3

 كسب كند؛ و -8-4-۷را مطابق بند  Zone ازیامتدهنده نیاز داشته است تا هایی كه مسابقهتعداد تالش (أ

 تمام كند. -0-۱-۷را با موفقیت مطابق بند  Boulderدهنده نیاز داشته است تا هایی كه مسابقهتعداد تالش (ب

 شود:دهنده منظور میامتیازدهی، برای موارد زیر تالش برای مسابقه منظوربه -7-4-4
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 -3-۱-۷مطابق بند  Boulderآغاز كردن  (أ

 با دست یا پا های شروعگیره غیرازبهای هر گیرهلمس  (ب

 هرگونه تیک زدن به مسیر

 گیریزمان

ههای(  ) شهگر ینماالکترونیکی استفاده شود.  گیرزماندهندگان باید از سیستم مرحله برای نمایش زمان باقیمانده برای تالش مسابقه در هر -7-4-5
ای باشهد كهه تمهام    گونهه بایهد بهه   گیرزمانهای( ) شگرینماقرارگیری  زمان را برحسب ثانیه نشان دهند. تعداد، ابعاد و محلباید  گیرزمان
 دهندگان در منطقه مسابقه قادر به دیدن آن باشند.مسابقه

نهایی باید با عالمتی بلند و واضح اعالم شود. زمان یک دقیقه مانهده بهه پایهان    و پایان( هر زمان چرخش در مراحل مقدماتی و نیمهآغاز ) -7-4-6
 اید عالمتی متفاوت اعالم شود.زمان چرخش نیز ب

 هر مرحلهسهمیه برای  -1-5

 ( باید باشد.6شش )( و 81) ستیبیابند به ترتیب نهایی راه مینهایی و دهندگانی كه به مراحل نیمهسهمیه مسابقه -7-5-1

ههردو  مساوی تقسهیم شهده و بهه     دو قسمتدو گروه آغاز در مرحله مقدماتی وجود داشته باشد، سهمیه مرحله بعد باید به  هر دستهاگر در  -7-5-2
 اعمار شود. گروه

چنهد   رتبه یتساو لیبه دل هیسهم اگرحائز رتبه برتر در مرحله پیش تکمیل شود.  دهندگانمسابقهنهایی و نهایی باید با سهمیه مراحل نیمه -7-5-3
 .ابندیمسابقات راه  یبه دور بعد دیاند، باكسب كرده یمساو ازیكه امت یدهندگانمسابقه همه د،یتجاوز نما شدهمعیندهنده از تعداد مسابقه

 ترتیب شروع -1-1

 مقدماتی

 شوند:بندی میزیر گروه صورتبهدهندگان شود، مسابقهشروع استفاده می دو گروهجایی كه در مرحله مقدماتی از  -7-6-1

 شدهدادهكه در مثار زیر نشان  یصورت به ،( مشخص استWRبندی جهانی )آنان در رده گاهیجادهندگانی كه تدا آن دسته از مسابقهاب (أ
 شوند:میها تقسیم Boulderاست، به ترتیب بین مجموعه 

 بندی جهانیرده شماره

های گروه Boulderمجموعه 
 الف

های گروه Boulderمجموعه 
 ب

0 8 

4 3 

5 6 

2 ۷ 

۱ 01 

 ....  .... 

 یکنزد انکام حد تا ای ی،مساو طورهب ،هاBoulder مجموعه از یک هر در یشكقرعه با ،ندارند بندیرده هك یدهندگانمسابقه سپس (ب
  .شوندمی میتقس ،یمساو به

 زیر است: صورتبهشروع،  هر گروهترتیب آغاز مرحله مقدماتی برای  -7-6-2

شهروع   رتبهه اور دهنهده دارای بهتهرین   مسابقهكنند )شان آغاز میدهندگانی كه دارای رتبه جهانی هستند، به ترتیب رتبهابتدا مسابقه (أ
 كند(؛ ومی

 كنند.كشی آغاز میبه ترتیب قرعهفاقد رتبه جهانی دهندگان مسابقه ی، تمامسپس (ب

 نهایی و نهایینیمه
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 ،دارای باالترین رتبهه  دهندهمسابقه ،مثارعنوانبهقبل باشد.  مرحلهی هارتبه ، باید به ترتیب عکسِنهایی و نهایینیمهترتیب شروع مراحل  -7-6-3
صورت زیر باشند، ترتیب شروع باید بهكسب كرده مساوی امتیاز  ،قبل مرحلهدهندگانی در از همه شروع كند. در حالتی كه مسابقهآخر باید 

 تعیین شود:

 ؛كند(رتبه بهتر دیرتر شروع می) شانیا بندی جهانیبندی جهانی باشند، به ترتیب معکوس ردهدهندگان مساوی دارای ردهاگر مسابقه (أ

 نیهی تع یكشه با قرعه دیشروع با بیباشند، ترت کسانی یجهان رتبه یدارا ایو  یجهان یبندشده، فاقد رده یدهندگان مساومسابقهاگر  (ب
 شود.

 بایهد  ،بنهدی رده فاقد دهندهمسابقه شوند، مساوی جهانی بندیرده دهندگان فاقدمسابقه با جهانی بندیرده دهندگان دارایمسابقه اگر (ج
 كند. شروع زودتر

 روند مسابقه -1-1

 كلیات

بین زمان اتمام تهالش آخهرین    دو ساعتهدر یک روز برگزار شوند، باید حداقل یک فاصله زمانی  Boulderingاگر مراحل متوالی مسابقه  -7-7-1
 شدن درب قرنطینه مرحله بعد وجود داشته باشد.بستهدهنده از مرحله نخست و مسابقه

 قوانین قرنطینه

 روند. به كار Bouldering)قوانین قرنطینه( باید برای تمامی مراحل مسابقه  -6-۷-۷تا  -3-۷-۷بندهای  -7-7-2

 در شود. باید در منطقه قرنطینه باقی بمانند مگر آنکه دستور آن صا هاتیمدهندگان و/یا مسئولین شدن قرنطینه به بعد مسابقهاز لحظه بسته -7-7-3

داوری مجوز حضور در منطقه قرنطینهه را كسهب كهرده     هیئت رئیسیا اشخاص دیگری كه توسط  هاتیمدهندگان/مسئولین نکته: مسابقه
توانند به قرنطینهه بازگردنهد و بایهد فضهای     را ترد كنند، اما با ترد قرنطینه نمی قرنطینهتوانند هرزمان كه مایل بودند منطقه باشند، می
 داوری مجوز كسب كرده باشند. هیئت رئیسمشخص از  صورتبهرا ترد كنند مگر آنکه  مسابقه

ی( آغاز صعود نفر اور فهرست شهروع  شدهریزیی )از قبل برنامهی زمانی بین بسته شدن قرنطینه )برای هر مرحله از مسابقه( و لحظهبازه -7-7-4
 ها، نباید بیش از یک ساعت باشد.و یا معرفی فینالیست

شهدن  پهیش از بسهته   ههای زمهان ها از خارج از فضای مسابقه را در تمام Boulder رؤیتقابلهای توانند بخشدهندگان میمسابقه نکته:
 قرنطینه مشاهده نمایند.

آنچه در حین زمان رسمی مشاهده مسهیر   جزبهها Boulderنباید هیچ دانشی از  دهندگانمسابقهشود، قوانین قرنطینه اعمار می زمانی كه -7-7-5
ههای  آورنهد. ایهن از مسهئولیت    بهه دسهت  شود، در میان گذاشته می هاآنداوری یا داوران با  هیئت رئیسیا آنچه از طریق  كنندمیكسب 
 ب از هرگونه تردید:ها و دستورات مربوط به مسیرها آگاه كنند. برای اجتناخود را از تمام جنبه تنهاییبهدهندگان است كه مسابقه

مجاز نیستند كه از هیچ شخصی خارج از فضای مسابقه اطالعات كسب  دهندگانمسابقهدر خالر مدتی كه در فضای مسابقه هستند،  (أ
 طور مشخص مجوز چنین كاری را صادر كرده باشد.داوری به هیئت رئیسكنند مگر آنکه 

بهه ههر دلیلهی در فضهای مسهابقه       كهه  یكسهان انهد و  كامهل كهرده   هها Boulderهای( خود را بر روی تالش )دهندگانی كه مسابقه (ب
اند مبادلهه  تالش نکرده Boulderدهندگانی كه هنوز بر روی به مسابقه Boulderاطالعاتی در رابطه با  گونههیچنباید  اندماندهیباق

 كنند.

 )روند انضباطی( خواهد شد. 4ایند انضباطی مطابق فصل هرگونه تخطی از قوانین قرنطینه در زمان برقراری منجر به فعار شدن فر -7-7-6

 آماده شدن پیش از صعود

 مقامهات  جهز به فردی چیه دینبارا  دهندگانمسابقه ی،فراخوان منطقه سمت به تكحر و نهیقرنط منطقه دتر یرسم فرمان افتیدر پس از -7-7-7
 .كند یهمراه ،مجاز یرسم

 .كند پا به را خود هایكفش مثالً مسابقه آماده كند. انجام یبرا را خود دیبا دهندهمسابقه هر ی،فراخوان منطقه به ورود با -7-7-8

 در مهورد یبه  تهأخیر  هرگونهه  .باشهند  مسابقه منطقه به ورود و یفراخوان منطقه دتر آماده ،دستور محضبه دیبا اندهندگمسابقه از هر یک -7-7-9
  .دوش اخراج موجب تواندمی ازحدبیش تأخیر ،انضباطی( )روند4فصل  مطابق .شودمی زرد ارتك صدور به منجر ،ارك نیا انجام

 سازیپاد
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دهنده همچنهین  كنند. مسابقه سازیپاددهنده ها را پیش از آغاز نخستین تالش مسابقهBoulderداور مسیر یا یکی از افراد میزبان باید  -7-7-11
هایی كه از روی زمین توانند گیرهدهندگان میبدهد. مسابقه Boulderبر روی  هر تالشها را پیش از گیره سازیپادتواند درخواست می

  ها و دیگر موادی كه توسط میزبان تدارد دیده شده است، استفاده شود.در دسترس هستند را تمیز كنند. در این كار فقط باید از برس

 نهاییمقدماتی و نیمه

 باشد كه: صورتبدینباید  هر دستهمرحله مقدماتی برای  -7-7-11

ها و با یهک گهروه   Boulderبر روی یک دوره از نفر باشد،  41در مسابقه در آن دسته كمتر از  شدهنامثبتدهندگان داد مسابقهاگر تع (أ
 دهندگان باشد؛ یاشروع از مسابقه

 از و ههم دو دوره  هاBoulder از نفر باشد، هم یک دوره 5۱تا  41بین  در مسابقه در آن دسته شدهنامثبتدهندگان تعداد مسابقه اگر (ب
Boulderبر عهده نهاظر   نهیزمدر این  گیریتصمیمدهنده قابل برگزاری است. شروع مسابقه دو گروهبا یک یا  هاIFSC    بها مشهورت
 خواهد بود؛ یا سرطراح

با دو گروه شهروع   اهBoulder از نفر باشد، بر روی دو دوره 61در مسابقه در آن دسته بیش از  شدهنامثبتدهندگان مسابقه اگر تعداد (ج
 بر روی یک دوره تالش خواهد كرد. دهندههر مسابقهدهندگان برگزار خواهد شد كه از مسابقه

 باید همزمان مسابقه دهند. هر دودسته معموالًباید برگزار شود.  هاBoulderدوره  از بر یک هر دستهنهایی برای مرحله نیمه -7-7-12

 ای كه در آن مرحله شركت دارد:دهندهنهایی، هر مسابقهدر مراحل مقدماتی و نیمه -7-7-13

شهود(  كه به آن زمان چرخش گفته میثابت )ی زمانمدتو در  شدهتعییناز دوره مربوطه به ترتیب از پیش  Boulderهر  بر رویباید  (أ
 تالش كند. Boulderهر دقیقه برای  5

در پایهان   متوالی در نظر گرفته شود. Boulderدهنده در هر های مسابقهاستراحت مساوی زمان چرخش در بین تالش ک زمانباید ی (ب
شهده بهرای اسهتراحت    اند باید صعود خود را متوقف كرده و وارد منطقهه تعیهین  دهندگانی كه در حار تالش بودهزمان چرخش مسابقه

اند نیز استراحت بوده در حارنی كه دهندگاها وجود داشته باشد. مسابقهBoulderاز  یکهیچشوند. از این منطقه نباید امکان مشاهده 
 بعدی بروند. Boulderباید به سمت 

 نهایی

  گردد.استفاده نمی -7-7-14

 مرحله آغاز شود. نیبه ا افتهیراه دهندگانمسابقه یبا معرف دیبا ییمرحله نها -7-7-15

 :هر دستهبرای  -7-7-16

 است، تالش نمایند. ذكرشده -3-6-۷ بندای كه در به شیوه مرحله نهاییهای Boulderتمام  بر رویدهندگان باید تمام مسابقه (أ

دهنده بعهدی بالفاصهله صهعودش را    ای به پایان رسید، باید به منطقه جداگانه برده شوند و مسابقهدهندهآنکه تالش مسابقه محضبه (ب
 .آغاز كند

 بعدی برده شوند. Boulderگروهی به  صورتبهدهندگان تالش خود را به پایان رساندند، باید آنکه تمام مسابقه محضبه (ج

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

 

 ریمس یمشاهده -1-2

بازدید مسیر ندارند. در هنگام حضهور در منطقهه مشهاهده مسهیر، تمهامی      دهندگان را در زمان اجازه همراهی كردن مسابقه هاتیممسئولین  -7-8-1
بهرای   شهده تعریفدهندگان باید در فضای دهندگان در زمان بازدید مسیر، مسابقه. مسابقهقرار دارنددهندگان تحت قوانین قرنطینه مسابقه

باید ابهامهات   هاآنن بر روی هرگونه تجهیزات یا مبلمان نیستند. دهندگان مجاز به صعود دیواره یا ایستادبازدید مسیر باقی بمانند. مسابقه
 كنند. برطرف Boulderداوران  ای IFSCداوری، داور  هیئت رئیسخود را تنها از طریق 

 های شهروع را لمهس كننهد. ههیچ تجهیهزات     از زمین جدا شود، گیره شانیهر دوپامجازند بدون آنکه  دهندگانمسابقه ریمسدر حین بازدید  -7-8-2
 .نیستضبط مجاز 
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 نهاییمقدماتی و نیمه

 نهایی، زمان مشاهده مسیر بخشی از زمان چرخش خواهد بود.در مراحل مقدماتی و نیمه -7-8-3

 نهایی

 گرفته شود. در نظرباید  Boulderبرای هر  قهیدو دق وستهیپهمبهبازدید مسیر  هایزمانپیش از آغاز مرحله نهایی،  -7-8-4

 روند صعود -1-1

 آغاز

 دهنده از زمین جدا شوند.های بدن مسابقهشود كه تمام بخشمحسوب می آغازشدهای تالش از لحظه -7-9-1

از  كهه آنقبهل از   های دست را و گیره قرار گیرد، -5-8-۷بند  گذاریعالمتحالت شروع مطابق در دهنده باید ترد زمین، مسابقه پس از -7-9-2
 كند.كنترر دیگری استفاده نماید  یگیره

( كند، وضهعیت  های دیگری را به خاطر حالت بدن خود لمس )نه استفادهها و حجمگیره ی مجاز شروع،، در منطقهنکته: اگر یک ورزشکار
 شروع ورزشکار باید عادی در نظر گرفته شود.

های شروع تالش خود را رهاجازه داده شود كه با پرش برای گی باید به اوهای شروع برسد، ای نتواند از روی زمین به گیرهدهندهاگر مسابقه -7-9-3
 د.آغاز كن

 اتمام تالش

 كند، این بدین معنی است كه: OKاعالم  Boulderشود كه داور زمانی موفق محسوب می Boulder بر رویتالش   -7-9-4

 مهار كرده است؛ یا هر دودستشرا با  Boulderشده برای پایان  گذاریعالمتگیره  (أ

دسهت   Boulderباشد، به حالت ایسهتاده بهاالی    شدهطراحیاست،  شدهتعیین (ب-6-8-۷در بند  كه ایگونهبه Boulderاگر پایان  (ب
 یافته است.

 باشد. شدهانجامدهنده برای تالش مسابقه شدهتعریفباید در بازه زمانی  كار نیا هر حالتدر 

شهده بهرای پایهان     گهذاری عالمتدهنده موفق به مهاركردن گیره مسابقه كهدرصورتیشود حسوب میناموفق م Boulderتالش بر روی  -7-9-5
Boulder  با هر دودستش نشود، و یا اینکه در حاالت مربوطه موفق به دستیابی به حالت ایستاده در باالیBoulder     نشهود و یها اینکهه
 دهنده:مسابقه

 نشود. -3-۱-۷یا  -0-۱-۷مطابق بند  Boulderموفق به شروع  (أ

 ازیه ن یگهر یاگر رنگ د ای) یو واضح با نوارچسب مشک وستهیپ صورتبهكه  یسطوح ایو  هارهیگ واره،یهنگام صعود از هر قسمت از د (ب
شهده باشهد،    گهذاری ( عالمهت باشهد  شدهتعیین دهندگانمسابقه یبرا یفن جلسهدر  یداور هیئت رئیساستفاده شود، توسط  باشد كه

 استفاده كند.
 توسط دستش استفاده كند. ،های مشابه بر روی گیرهحفره رازیغبهشود، استفاده می هارهیگ بستن یبرا هك ایهر حفره هنگام صعود از (ج

 نصب شده روی دیوار یا از هر قسمتی از اینگونه وسایل استفاده كند؛ رسانیاطالعاز تابلوهای تبلیغاتی یا  (د

 های جانبی یا باالی دیواره به منظور صعود استفاده نماید؛از لبه (ه

 زمین را با هر قسمت از بدنش لمس كند؛ یا (و

 باشد، موفق به پایان دادن به تالش پیش از اتمام آن زمان نشود. شدهتعریفاگر زمان ثابتی برای صعود  (ز

 دهنده صادر كند.باید دستور توقف صعود را به مسابقه Boulderداور  (وتا  (أ-5-۱-۷در صورت تخلفات ذكرشده در بندهای  -7-9-6

 هر مرحلهبندی پس از رده  -1-12

 كلیات

شروع خودش با معیارهای زیهر  كه در آن مرحله شركت داشته است، باید در گروه/دسته  ایدهندهمسابقه از مسابقه، هر هر مرحلهپس از  -7-11-1
 بندی شود:رده
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 اند؛( شدهTOPكامل ) تیبا موفقهایی كه در آن مرحله Boulderنخست، به ترتیب نزولی تعداد  (أ

 دهندگان در آن مرحله كسب شده است؛ی كه توسط مسابقهZoneبه ترتیب نزولی تعداد امتیاز دوم،  (ب

 است؛ شدهانجامها Boulderهایی كه برای كامل شدن این به ترتیب صعودی تعداد تالشسوم 

 است. شدهانجام Zoneهایی كه برای دستیابی به این امتیازهای چهارم، به ترتیب صعودی تعداد تالش (ج

 مثار

 Zoneتالش  Topتالش  Zoneتعداد  Topتعداد  رتبه

0 4 5 5 ۷ 

8 4 4 4 4 

3 4 4 5 4 

4 3 5 3 5 

 ای از مسابقه است:كه واجد شرایط شركت در مرحله ایدهندهاگر مسابقه -7-11-2

 بندی شود؛مرحله مقدماتی را آغاز نکند، نباید رده (أ

 بندی شود.هر مرحله دیگری را آغاز نکند باید در جایگاه پایانی آن مرحله رده (ب

-دهنهدگانی مسهاوی شهوند، از رتبهه ایهن مسهابقه      ، مسابقه-8-01-۷و  -0-01-۷در بندهای  ذكرشدهبندی اگر به دنبار محاسبات رده -7-11-3

دهندگان باید بهه ترتیهب صهعودی رتبهه     بازگشت به قبل(. این مسابقهشود )باید استفاده  دهندگان در مرحله گذشته برای شکستن تساوی
 بندی شوند.شان در مرحله قبل ردهشدهكسب

 توان به نتایج مرحله مقدماتی بازگشت به قبل انجام داد.شروع برگزار شده باشد، نمی دو گروه بر روینکته: اگر مرحله مقدماتی 

 دهندگانی مساوی مانده باشند:مسابقه -3-01-۷در بند  ذكرشدهبازگشت به قبل  اگر به دنبار عملیات -7-11-4

به صورت زیر محاسبه خواهد  دهندگانمسابقه نسبی اینرتبه نخست باشد،  رتبه  3این تساوی برای  ی نهاییپس از پایان مرحله اگر (أ
 گردید:

ی كه ورزشکار در تالش دو و ... Topی كه ورزشکار در تالش یک و سپس بیشترین تعداد Topبا مقایسه بیشترین تعداد  (0
 به دست آورده است؛

و سهپس   ی كه ورزشکار در تالش یکZoneنتوانست رفع تساوی كند، با مقایسه بیشترین تعداد  0در صورتی كه شماره  (8
 ی كه ورزشکار در تالش دو و ... به دست آورده است؛Zoneبیشترین تعداد 

نهایی و در صورتی كه امکانش وجود داشهته  همچنان ورزشکاران مساوی بودنداین روند برای مرحله نیمه 8و  0اگر بعد از  (3
 شود )یعنی مرحله مقدماتی با یک گروه باشد.(باشد برای مرحله مقدماتی تکرار می

 شوند.اگر پس از انجام هر سه مرحله باال كماكان مساوی باقی ماندند، این ورزشکاران مساوی در نظر گرفته می (4

 دهندگان مربوطه رتبه یکسان خواهند داشت.دهندگان دیگری باشد، مسابقهاگر این تساوی برای هر مسابقه (ب

 شروع( دو گروه) یمقدماتمرحله 

برای مرحله مقدماتی باید با ادغام كردن  شدهتركیببندی با دو گروه شروع باشد، رده هاBoulder از هدو دور بر رویاگر مرحله مقدماتی  -7-11-5
 دهندگان با رتبه یکسان، مساوی خواهند بود.كه مسابقه صورتبدینشروع تعیین شود،  هر گروهبندی رده

در  0رتبهه   عنهوان بهه در گروه ب بایهد   0دهندگان رتبه در گروه الف به همراه تمامی مسابقه 0رتبه  دهندگانمسابقه، تمامی مثارعنوانبه
 بندی شوند.شده مرحله مقدماتی، ردهبندی ادغامرده

 حوادث فنی -1-11

 تعریف
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دهنهده  مسهابقه  بهرای  رمنصفانهیغدهنده نبوده و منجر به سود یا زبان حادثه فنی عبارت است از هرگونه رویدادی كه نتیجه عمل مسابقه -7-11-1
 شود.

 یا رد حادثه فنی تصمیم بگیرد. تأییدباید در زمینه  سرطراح، در صورت نیاز با مشورت IFSCداور  -7-11-2

 روند پس از حادثه فنی

رخ داده اسهت،   فنهی  حادثهو پس از تالشی كه در آن  Boulderدر همان  ،مشمور حادثه فنی دهندهمسابقهنخستین تالشی كه توسط  -7-11-3
 ادامه آن تالش در نظر گرفته شود. عنوانبه، باید گیردمیانجام 

زمهان باقیمانهده    دهندهمسابقه، باید به دهدمیمشمور حادثه فنی تالش خود را پس از برطرف شدن حادثه ادامه  دهندهمسابقه زمانی كه -7-11-4
 دقیقه است. 8در لحظه وقوع حادثه را تخصیص داد. این زمان حداقل 

 :شود تأیید نهاییدر طور مراحل مقدماتی و نیمه فنی اگر حادثه -7-11-5

كه تالش  شودمیمشمور حادثه پیشنهاد داده  دهندهمسابقهچرخش تعمیر شود، به  بتواند پیش از پایان زمان تأییدشده فنی اگر حادثه (أ
 خود را ادامه دهد.

I. شد نخواهد رفتهیپذ یگرید اعتراض چیه و شده یتلق یافتهپایان فنی حادثه ،دیبرگز را تالش ادامه دهندهمسابقه اگر.  

II. دهنهده تهالش خهود بهر آن     زمان چرخش جاری انتخاب نکهرد، آنگهاه مسهابقه   اگر صعودكننده ادامه تالش را در طور مدت
Boulder  ت تأثیر قهرار ندههد   دهندگان را تحهیئت داوری به نحوی كه سایر مسابقه رئیسرا در زمان چرخشی كه توسط

 .فرد به تالش خود ادامه خواهد داد و محاسبه گردیده

 آنگاه در پایان زمان چرخش: ،نباشد پذیرامکان فنی حادثه نمودن برطرف ،چرخش هدور انیپا پیش از گرا (ب

i.  داورIFSC،  یرو ننههدهكتهالش  اندهنههدگمسهابقه  تمههام و فنهی  حادثههه مشهمور  دهنههدهمسهابقه  یبههرارا  مربوطهه  مرحلهه 
Boulder؛ وخواهد كرد متوقف یقبل های 

ii. آن مرحله باید ادامه یابد. اندهندگمسابقه گرید یبرا 

دیگهری كهه    دهندگانمسابقهحادثه فنی باید تالش خود را ادامه دهد. تمام  مشموردهنده كه حادثه فنی برطرف شد، مسابقهازآنپس (ج
 آغاز زمان چرخش بعدی باید تالششان را ازسر بگیرند. با، شده استمرحله برایشان متوقف 

 مرمهت  منتظهر  و شدهمنتقلای هجداگان هنیقرنط محدوده به دیبا دچار حادثه، دهندهمسابقه ،دهد رخ نهایی مرحله طور در فنی حادثه اگر -7-11-6
  .ردیگ ازسردوباره  را فعالیت خود دیبا دهندهمسابقه ،شد انجام ،وارهید ریتعم كههنگامی .شود وارهید

 شدهضبط لمیف از استفاده -1-12

 دهندگان باید در قالب فیلم رسمی ضبط شود.تالش تمام مسابقه -7-12-1

رسمی صعود را تهیه كنند. ایهن   هایفیلم، اندمستقرشدهكه در موقعیت ثابت  برداریفیلمحداقل باید دو دوربین  Boulderبرای هر دوره  -7-12-2
 زیر را نشان دهند:ها با همدیگر باید موارد دوربین

 از آن دسته؛ و Boulderهر موقعیت شروع برای  (أ

 از آن دسته؛ Boulderهر برای  Zoneگیره  (ب

 از آن دسته؛ و Boulderگیره یا موقعیت پایان برای هر  (ج

 باشد. شدهانجام (ب-5-۱-۷بند  بر اساسكه  گذاریعالمتهرگونه  (د

داوری بها مشهورت    هیئهت  رئیسمربوطه توجیه كند. روند انجام كار و فنون را نسبت به  بردارانفیلمباید تمام  IFSCپیش از مرحله داور  -7-12-3
 را تعیین كند. برداریفیلمهای باید موقعیت دوربین IFSCداور 

مجهاز بهه    كهس هیچدر حین انجام وظایفشان ایجاد نشده و  بردارانفیلمای باید به این نکته شود كه هیچ مزاحمتی برای نکته: توجه ویژه
 اشغار كردن كادر تصویربرداری نباشد.

ود. شه متصهل اسهت آمهاده     ییدئویضبط و ستمیكه به س ونیزیدستگاه تلو کی دیبا ،یاهداف داور یحوادث مسابقه، برا ینیمنظور بازببه -7-12-4
 نیه . اندیكه رخ داده، گفتگو نما یاحادثه دربارهنموده و  ینیرا بازب لمیف راحتیبهداوران بتوانند  شود كهواقع  ییدرجا دیبا ینیبازب ونیزیتلو
 ینشهده و بهرا   دهیداوران شهن  هنبوده و مهذاكر  پذیرامکان غیرمسئولیشخص  چیه یبرا لمیف تیرؤ كه قرار گیرد یبه نحو دیبا ونیزیتلو

 شود. دهیداوران تدارد د زیبه م کینزد ،یمنظور راحتكار به نیا ینشود. بهتر است فضا جادیا یمزاحمت هاآن یمذاكره و گفتگو
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 موارد زیر استناد شود: غیرازبهشامل اعتراضات( نباید به هیچ فیلم دیگری ) یداورتصمیمات  یبرا  -7-12-5

 ؛ و شدهضبطرسمی  هایفیلم (أ

 پخش مستقیم. هایفیلم مثارعنوانبه، IFSCبرای پخش رسمی  شدهضبط هر فیلمداوری،  هیئت رئیسبنا به تصمیم  (ب

 باید تحویل وی شود. شدهضبطرسمی  هایفیلمداوری یک نسخه از  هیئت رئیسدرخواست  در صورتدر پایان هر مرحله،  -7-12-6

 اعتراضات -1-11

 کلیات

 و ارائه گردد. یسیبه زبان انگل دیاعتراضات، با نیبه ا یرسم یهاو پاسخ یو كتب یاعتراضات شفاه یتمام -7-13-1

كه بهه امضهای    رب تامل یمان رطالعات  اتدموجوو رسد ی یا ور  رگ  IFSCصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت فقط به (أ

؛ ی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است باید ذكر گردد. همچنین شمارههای مربوطه رسیده باشدسرپرست تیم
 و

بهه امضهای   باشد نام نکرده چنین شخصی در مسابقه ثبت كهدرصورتیباشد؛ یا فقط كرده امضای سرپرست تیم مربوطه باید آن را  (ب
 دهنده مربوطه رسیده باشد.مسابقه

شده بر روی با تصمیم داور یا نتایج نوشته دهندگان )مخالفتی خود مسابقهبه وسیله -3-03-۷ هایاعتراضاتی كه بر اساس بند غیرازبه -7-13-2
شود كه همراه با پرداخت وجه رسمی اعتهراض باشهد. وجهه    شوند، اعتراض تنها زمانی پذیرفته میمی ارائه -4-03-۷و كارت امتیازشان( 

یا به علهت وجهود مهدارد    شود  تأییدباشد. اگر اعتراض  IFSCساالنه  منتشرشدههای اعتراض قابل پرداخت باید مطابق با فهرست هزینه
 هزینه اعتراض باید بازگردانده شود. اگر اعتراض رد شود هزینه اعتراض نباید بازگردانده شود.كافی نتیجه اولیه باقی بماند؛ 

یاعتراضات مربوط به ایمن

جدی  صورتبهتواند تسلیم شود كه حداقل مربی سه تیم متفاوت بر این باور باشند كه ایمنی می صورتبدیناعتراضات مربوط به ایمنی  -7-13-3
 هیئهت  رئهیس  ها رسیده باشد.باید به صورت كتبی ارائه گردیده و به امضای سرپرستان آن تیم اعتراضاتاین نوع  به مخاطره افتاده است.

 را انجام دهد. موردنیازگرفته و اقدامات مقدور  در نظروضوع را داوری باید م

 روند اعتراض

، Topگیره های مجدد گردد )شروع اشتباه، عدم كنترر كردن كه شاید منجر به تالش گاندهندتالش مسابقهقضاوت اعتراض مربوط به  -7-13-4
 و: باید فوراً انجام شود ای از دیواره كه با چسب مشکی مشخص شده است و ...(استفاده از ناحیه

 نهایی در طور زمان چرخش جاری یا بعدی؛در حالت مراحل مقدماتی و نیمه (أ

 شود، و ارائهدهنده بعدی باید در حالت مرحله نهایی پیش از آغاز تالش مسابقه (ب

-00-۷۷ه است رفتار كرده و بندهای دادحادثه فنی رخ  كهوقتیمانند مشمور در صورت لزوم  دهندهمسابقهاگر چنین اعتراضی رخ داد، باید با 
بعدی بروند، بایهد چنهین اعتراضهی )و     Boulderدهندگان به باید اعمار شوند. در حالت مرحله نهایی پیش از آنکه مسابقه -6-00-۷و  (أ-5

 شود( رسیدگی شود.آن الزم می تبعبهكلیه اقداماتی كه 

یها تعهداد    خطا/تنهاقض در ربهط بها   )داوری تسهلیم شهود   هیئت رئیسمکتوب به  صورتبهدهنده باید مسابقه بندیردهاعتراض مربوط به  -7-13-5
 : (افتهیانتشار  جیدر نتا  Topیا  Zoneهای تالش

تمام نتهایج رسهمی    پس از انتشار( دقیقه 5پنج )نهایی در بازه زمانی در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمه (أ
 باید انجام شود؛ و آن مرحله

دهنهده مربوطهه در صهفحه    نهایی بالفاصله پس از انتشار نتیجه غیر رسهمی مسهابقه  به مرحله  در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط (ب
 نمایش باید انجام شود.

بالفاصهله بهه    باید (نماینده فنیداوری در تصمیم اولیه نقش داشته  هیئت رئیس كهیدرصورتو ) یداور هیئت رئیس ،اعتراض با دریافت -7-13-6
 اعتراض رسیدگی نماید.
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بها تعیهین    یابد كه اعالن شود نتایج رسمیمورد اعتراض است. اطمینانداوری باید  هیئت رئیس، باشد نتایج رسمی مربوط بهراض اگر اعت 
 . اینکه به كدام نتیجه اعتراض شده است

هرگونهه   یا تغییری به جدور زمهانی مسهابقه وارد شهود، بهه     تأخیر( باید بدون آنکه IFSCو در حاالت مربوطه ناظر ) یداور هیئت رئیس -7-13-7
 این هدف از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد، استفاده كند. تأمین منظوربهاعتراضی رسیدگی كرده و 

در اگر مدارد موجود در رابطه با اعتراض غیر قاطع باشد، آنگاه تصمیم اولیه پابرجا خواهد بود و هزینه اعتهراض بایهد بازگردانهده شهود.      -7-13-8
داوری به شخصی كه رسماً اعتراض كرده است، تسلیم  هیئت رئیسو توسط  شدهتنظیممکتوب  صورتبهنتیجه رسیدگی به اعتراض باید 

 شود.

 پیامد اعتراضات

 رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد. هیئتنتیجه  -7-13-9

زیهر   صهورت بهه گوییم( بایهد  كه به آن تصمیم اصلی میاعتراض )رسیدگی به  ئتهیشده توسط به پیامد تصمیم گرفتهاعتراض مربوط  -7-13-11
 تسلیم شود:

 تصمیم اصلی؛ یا پس از انتشار( دقیقه 5پنج )نهایی، در بازه زمانی در رابطه با اعتراضات مربوط به مراحل مقدماتی و نیمه (أ

 تصمیم اصلی. انتشارپس از در رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله نهایی، بالفاصله  (ب

  تواند به پیامد تصمیم اصلی تسلیم شود.هیچ اعتراضی خارج از بازه زمانی فو  نمی
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 سرعت -8

 کلیات -2-1

، برگهزار  انهد بناشهده برای این منظور  شدهساختهكه بر روی دیواره مصنوعی متر  05طور مسیرهای صعود با  بر رویمسابقات سرعت باید  -8-1-1
 شود.

 معموالً شامل:مسابقات سرعت باید  -8-1-2

 است؛ و 8مقدماتی باشد كه شامل یک دور 0مرحله (أ

 است. فینار و فینار كه شامل فینار كوچک و بزرگ( 8/0فینار،  4/0فینار،  2/0)دور حذفی چهارتا  دومرحله نهایی باشد كه شامل  (ب

تواند تصمیم به حذف یکی از مراحل را بگیرد كه در این حالت نتایج مرحلهه  داوری می هیئت رئیس، ینیبشیپرقابلیغدر حالت رویدادهای 
 باید در نظر گرفته شود. شدهحذفبندی مرحله رده عنوانبهقبل 

 دیواره صعود -2-2

 سازه صعود

 IFSCپروانه سهرعت  قوانین از متن  4و پیوست )قوانین عمومی(  3در بخش  شدهتعیینهای صعود باید یا استانداردهای سازه دیواره و گیره -8-2-1
 طابقت داشته باشند.م

( از سهنج زمهان های اجزای دسهتگاه  به همراه موقعیت) ریمسموازی باشد و هر  دو مسیرای باشد كه شامل حداقل گونهسطح دیواره باید به -8-2-2
توانند مجاور هم یا جهدای  مسیرهای صعود می مطابقت داشته باشد. IFSCقوانین پروانه سرعت از متن  4با پیوست و ابعاد  بندیطرحنظر 

 نباید این جدایی بیش از یک متر باشد و در هردو حالت مسیرها از نظر افقی باید با یکدیگر تراز باشند. دوماز هم باشند. اما در حالت 

 :دیواره صعود باید شامل -8-2-3

است )كه نقطه حمایت بهاال  داشتن نقطه اور برای نگه كند،عبور می هاآندو نقطه حمایت باشد كه طناب از میان  حمایت كالسیک: (أ
 موقعیت نقطه حمایت باال باید شود( برای كمک به هدایت طناب صعود است.شود( و نقطه دوم )كه نقطه انحراف نامیده مینامیده می
اشهد، آنگهاه موقعیهت آن بایهد     نقطه انحراف در روبروی سطح دیواره ب باشد. اگر IFSCقوانین پروانه سرعت از متن  4پیوست مطابق 

 مطابق همان متن باشد.

 حمایت خودكار: سیستم باید بر روی نقطه حمایت باال نصب گردد. (ب

باشد. برای سطح دیواره باید از رنگ سبک و ( Granulometry) 1.4/1.0شماره  سطح دیواره باید دارای الیه بیرونی رزین و ماسه كورتز -8-2-4
-ها نیز باید از رنگ با كنتراست باال استفاده شود. هر پنل سطح دیواره باید دارای شبکه استاندارد سهوراخ طبیعی استفاده شود و برای گیره

 مستقر شوند. هاآن بر رویها باشد تا تمام گیره IFSCقوانین پروانه سرعت از متن  4پیوست مطابق  M01های پیچ 

 صعود ریمس

هایی استفاده شود كهه تحهت پروانهه    باشد، و از گیره IFSCقوانین پروانه سرعت از متن  4پیوست مسیر صعود در هر خط سیر باید مطابق  -8-2-5
IFSC یگرید. هر ماده انددشدهیتولمسابقات سرعت طراحی و  برای (ها گیره– Quickdraw ها–  )یهها صهفحه رور  یاسهتثنا بهه غیره 
 آوری شوند.باید از روی دیواره جمع دائمی

نصب شوند.  IFSCقوانین پروانه سرعت از متن  4پیوست گیرند باید مطابق كه بر روی دیواره صعود قرار می سنجیزمانهرگونه تجهیزات  -8-2-6
دهنده ایجهاد نشهود، محهل دیگهری را بهرای      پیشرفت مسابقها كمکی برای مزاحمت ی كه یاگونهبهتواند می سرطراحدر شرایط استثنایی 
 كند.تعیین  سنجزماننصب اجزای دستگاه 

                                                                        
0 Round 

8 Stage 
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 ایمنی -2-1

)قوانین عمهومی( مطابقهت داشهته     3شده در فصل شوند باید با استانداردهای تعیینتمام تجهیزات فنی كه در مسابقات سرعت استفاده می -8-3-1
 باشند. 

شود كه  دهنده متصل شده باشد و از طنابی استفادهصورت قرقره( به مسابقهصورت صعود شوند كه طناب از باال )بهتمام مسیرها باید بدین -8-3-2
باید در مورد  IFSCاستفاده گردد. داور  IFSCرشته را برآورده كند یا از سیستم حمایت خودكار مورد تأیید استانداردهای موردنیاز طناب تک
 گیری نماید.كند تا وسایل تعویض گردند تصمیمزمانی كه شرایط ایمنی اقتضا می

 نقاط حمایت

پیچ فوالد ضدزنگ كه به همهراه   Karabinerنقطه حمایت باال و نقطه انحراف باید از طریق اتصار طناب صعود به ا( حمایت كالسیک:  -8-3-3
 به نقاط متصل شده است، انجام شود. (Maillon Rapide) تأییدمورد  Quick-Linkدوخت شده و تسمه ماشین

ی آن ذكر شده است صهورت  راهنمای استفادهی حمایت باال باید با رعایت جزئیات فنی كه در ب( حمایت خودكار: اتصار سیستم به نقطه
 پذیرد.

 تجهیزات شخصی

-مسهابقه  Harness باشد كهه مستدر اعتقاد داشته  صورتبهداوری  هیئت رئیسبه تن داشته باشد. اگر  Harnessدهنده باید هر مسابقه -8-3-4

 آغاز دهد.دهنده اجازه دهنده ایمن نیست، نباید به مسابقه

هها خهالف یکهدیگر باشهد( بهه      زبانهه متضاد )شونده در جهت پیچ یا خودقفل Karabinerطناب صعود باید توسط دو ا( حمایت كالسیک:  -8-3-5
Harness ایمن شده است، یا با استفاده از نوارچسب  گره ضامنگره هشتی كه با  لهیوسبهدهنده متصل شود، طناب صعود نیز باید مسابقه

 متصل شود. هاKarabinerبه 

ی آن ذكر شده است صورت دهنده باید با رعایت جزئیات فنی كه در راهنمای استفادهمسابقه Harnessر: اتصار سیستم به حمایت خودكا
 پذیرد.

 دهندگان در حین صعود مجاز به حمل یا استفاده از تجهیزات شنیداری صوتی نیستند.مسابقه -8-3-6

 كنترر ایمنی

 مسیر، حمایتچی باید موارد زیر را كنترر كند: بر روی یهر تالشپیش از  -8-3-7

 كامل بسته شده است؛ و صورتبهدهنده مسابقه Harnessا( 

 دهنده متصل شده باشد.مسابقه Harnessبه  -5-3-2طناب صعود مطابق بند ب( 

 حمایت

تچی ی، كنترر شهود. حمها  اندمستقرشدهطناب صعود باید توسط دو حمایتچی كه بر روی زمین و در كنار خط سیر صعود حمایت كالسیک:  -8-3-8
ای بکنند تا از موارد زیر ها باید توجه ویژهشونده و هم از ابزار حمایتی دستی استفاده كند. حمایتچیهم از ابزار حمایتی قفل تواندیماصلی 

 اطمینان یابند:

 لیل سفتی یا شلی طناب ایجاد نشود؛دهنده به دمزاحمتی برای حركات مسابقه (أ

 شوند؛ و فایمن متوق صورتبهها تمام سقوط (ب

 را تجربه نکند. ازاندازهشیبمورد حمایت سقوط  دهندهمسابقه (ج

مراجعهه   IFSC ی سهرعت باید استفاده گردد. )برای توضیحات سیستم به قهوانین پروانهه   IFSCحمایت خودكار: سیستم خودكار مورد تأیید 
 نمایید.(

این اختیار  IFSCباشند. داور  دیدهآموزشاند باید در زمینه شیوه مناسب حمایت مسابقات سرعت شدهمنصوبحمایتچیانی كه توسط میزبان  -8-3-9
حمایتچی مربوطه مجهاز بهه حمایهت     ،را دارد كه در هرزمان از مسابقه دستور تعویض هر حمایتچی را به میزبان بدهد. در صورت تعویض

 دیگری در آن مسابقه نخواهد بود.   دهندههیچ مسابقه
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 گیریزمان -2-4

 زمهانی كهه  دهنهده.  ت از فاصله زمانی بین عالمت شروع و لحظه كامل شدن تالش مسهابقه دهنده عبارت اسزمان صعود برای هر مسابقه -8-4-1
 دهندگان تالششان را مطابق این قوانین كامل كنند، زمانشان معتبر بوده و ثبت خواهد شد.مسابقه

 گیری شود:زیر باید اندازهمطابق زمان صعود  -8-4-2

 IFSC خودكار مطابق با قوانین پروانه سرعت سنجزمانسیستم  (أ

 :باید سنجزمانسیستم  -8-4-3

 ، ثبت كند.اندشدهنصب خودكاردر لحظه ضربه زدن به صفحه جداگانه  صورتبهدهنده را زمان پایان برای هر مسابقه (أ

در بنهد ب نمهایش    شهده توصیفزمان پایان  وجداگانه و برابر فاصله زمانی عالمت شروع  صورتبهدهنده را زمان صعود برای هر مسابقه (ب
 دهد، و

 اعالم كند. -2-۱-2خطای شروع را مطابق بند  (ج

باید توانایی ثبت زمان با دقت حداقل  سنجزمانسیستم  -8-4-4
0

0111
 دهندگان زمان باید با دقهت مسابقهبندی رده منظوربهثانیه را داشته باشد.  

0

011
 

 مضربی از شدهثبتمواقعی كه زمان  غیرازبهثانیه اعالم و نمایش داده شود. 
0

011
 صورتبهثانیه باشد، زمان باید  

0

011
خوانده و اعالم  ترنییپا 

 به سمت پایین گرد شود(.شود )

 است. شدهنصببر روی دیواره  -6-8-2شروع باشد كه مطابق بند  نشانگرباید شامل  سنجزمانسیستم  -8-4-5

داوری باید بها كارشناسهان فنهی     هیئت رئیساطمینان حاصل كند.  سنجزمانداوری مسئور است تا از عملکرد كامل سیستم  هیئت رئیس -8-4-6
 صحیح دستگاه باید انجام شود. عملکرد تأییدكنترر برای  آزمونآشنا شود. یک مربوطه مالقات كند و پیش از آغاز مسابقه با دستگاه 

 برای هر مرحله هیسهم -2-5

 زیر باشد: صورتبهسهمیه برای مرحله نهایی باید  -8-5-1

 سهمیه كننددهندگانی كه زمان معتبر در مرحله مقدماتی كسب میمسابقهتعداد 

4-۷ 4 

2-05 2 

 06 یا بیشتر 06

 آنگاه باید مرحله مقدماتی تکرار شود.نفر باشد،  4كمتر از  دكننیكسب م یكه زمان معتبر در مرحله مقدمات دهندگانیمسابقهنکته: اگر تعداد 

 دهندگان رتبه برتر از مرحله مقدماتی تکمیل شود.برای مرحله نهایی باید با مسابقه شدهتعیینسهمیه  -8-5-2

 است. ذكرشده -5-۷-2دهندگان مساوی در بند مرحله نهایی به دلیل مسابقهه با افزایش سهمیه لروند مقاب -8-5-3

 شروعترتیب  -2-1

مقدماتی 

ی فراخوانی قطعی نمایند. )این مسهئله شهامل   منطقهدهندگان باید شركت كردن خود را یک ساعت قبل از شروع مسابقه در تمامی مسابقه -8-6-1
( بایهد  Bكشی تعیین شود. ترتیب آغاز برای مسیر راسهت )مسهیر   ( باید با قرعهAمسیر چپ )برای مسیر  شروعترتیب گردد(تمرین نیز می
 درصدی باشد. 51تناوب  کیبا و  Aمشابه مسیر 

 یهازدهمین  عنهوان بهه را صهعود كهرده اسهت،    اور  ریكهه مسه   یاصهعودكننده  اولین دسته قرار دارند، کیدهنده در مسابقه 80 ی: وقترمثا
 .خواهد بود مسیر دوم صعودكننده

نهایی 
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ههای  مرحله نهایی باید به ترتیب مطابق شکل 4/2/06های باید برای سهمیه از مرحله نهایی هر دورو تخصیص مسیر برای  شروعترتیب  -8-6-2
 )ج( باشد.6-2 یا)ب( 6-2)الف(،2-6

ی مرحلهه ههای دور نخسهت از   كشی در جایگاهدهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند، آنگاه باید با قرعهدو یا چند مسابقه نکته: اگر
 از هم تفکیک شوند. نهایی

 روند مسابقه -2-1

 تمرین

و مدت هر تمرین را در  یبندزمان داوری باید هیئت رئیسدر صورت امکان، پیش از مرحله مقدماتی باید زمان تمرین در نظر گرفته شود.  -8-7-1
 (و در صورت لزوم دالیل اینکه زمان تمرین مقدور نیست را ذكر نماید.كند )جلسه فنی اعالم 

 دو مسیر() یمقدمات

حالت صعود مجهدد   غیرازبه جفتی صعود كنند. صورتبهدهندگان كه مسابقه صورتبدینمرحله مقدماتی بر روی دو مسیر باید برگزار شود  -8-7-2
 انجام دهد. دو مسیراز  هر یکدهنده باید یک تالش بر روی ناشی از خطای صعود یا حادثه فنی، هر مسابقه

های ناتمام خود را بر روی یک تالش تنهاییبهدهنده باقیمانده با صعود مرتکب شود، مسابقه خطای شروع یکای دهندهنکته: اگر مسابقه
 ند.كمیكامل  دو مسیریا 

مسیر دومشان  بر روی( دقیقه بین اتمام تالش بر روی مسیر نخست و آغاز تالش 5پنج )دهندگان باید حداقل زمان استراحت برای مسابقه -8-7-3
 مهیا شود.

 داوری در منطقه مسابقه باقی بمانند. هیئت رئیسهایشان بر روی هر دو مسیر با هدایت دهنده باید تا اتمام تالشهر مسابقه -8-7-4

دهندگان حداقل یک زمان معتبهر دارنهد،   مسابقهی و همهدهندگان افزایش یابد، مساوی مسابقه بندیردهاگر سهمیه مرحله نهایی به دلیل  -8-7-5
 گردد:دهندگان به صورت زیر تعیین میی نسبی این مسابقهرتبه

با استفاده از دقت  (أ
0

0111
 ثانیه  

انهد بها دقهت    ن )بزرگتهر( زمهانی كهه توسهط ههر ورزشهکار ثبهت كهرده        با مقایسه دومیاگر كماكان مساوی باقی ماندند،  (ب
0

0111
ثانیهه.    

 كند.ی بهتری كسب میدهنده با زمان كمتر رتبهمسابقه

دهنده نسبت به سایر افرادی كه زمان ی بدتری به این مسابقهدهندگان زمان معتبر كسب نکردند، باید رتبهاگر هر كدام از این مسابقه (ج
توسط یک تالش دیگر كه بر روی مسیر ی نسبی این افراد )اگر بیش از یک نفر بودند( باید اند اختصاص یابد و رتبهدهمعتبر كسب كر

با رویکهردن   Aیک تالش بیشتر بر روی مسیر دهند تعیین گردد تا تساوی از بین برود. این افراد باید ( انجام میAسمت چپ )مسیر 
 به كاربه مرحله نهایی  یافتهراهدهندگان ها برای مشخص كردن مسابقهدر این تالش شدهثبتان زمد. نانجام دهاز بین بردن تساوی 

 رود. می

 نکته: ممکن است برای برطرف كردن تساوی چندین تالش انجام شود.

اگر دستگاه زمانسنج از دقت 
0

0111
تواند همین قوانین را با دقت برخوردار نبود، ناظر فنی می ثانیه  

0

011
اجرا نماید. در چنهین شهرایطی    ثانیه  

 این امر باید در جلسه فنی اطالرسانی گردد.

 نهایی

از فینهار  پیش  دقیقا)یعنی  به این مرحله انجام شود. یافتهراهدهندگان مرحله نهایی باید معرفی مسابقه اتمسابقاز  دورآخرین  پیش از آغاز -8-7-6
 كوچک(

و دورهها ) انفرادی است. تعهداد   0رقابتتعدادی  صورتبه هر یکحذفی برگزار شود كه  هایدور ای ازمجموعه صورتبهمرحله نهایی باید  -8-7-7
 در هر دور( بستگی به سهمیه مرحله نهایی دارد. هارقابت

                                                                        
0 Race 
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 كسب كرده باشد. قابترای خواهد بود كه كمترین زمان معتبر را در آن دهندهمسابقه رقابتبرنده هر  -8-7-8

در نظر گرفته  آن رقابتبرنده  عنوانبهدهنده باید دهنده زمان معتبر كسب كرده باشد، آن مسابقهک مسابقهی تنها در یک رقابت نکته: اگر
 شود.

 زمان معتبر كسب نکرده باشند: یک رقابتدهندگان در از مسابقه یکهیچاگر  -8-7-9

 دهنده دیگر برنده خواهد بود.مرتکب شده باشد، مسابقه خطای شروعیک دهنده اگر یک مسابقه (أ

 باید اعمار شود. -01-۷-2و بند  شدهگرفته در نظرباید مساوی  هاآن، آنگاه هردوی سقوط كنند دهندگاندو مسابقه اگر هر (ب

از زمان با دقت فینار به مساوی منجر شد،  یک رقابت مرحلهاگر  -8-7-11
0

0111
 رقابهت در صهورتی كهه  پهس از ایهن     گهردد و  استفاده می  ثانیه  

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

 تمرین روند  -2-2

 از حاالت زیر است: یکی معموالًتمرین  دوره -8-8-1

داشت كه یک تالش بر روی هر  شركت در مرحله مقدماتی اجازه خواهد واجد شرایط دهندهاولیه مرحله مقدماتی، هر مسابقهبرگزاری  (أ
 برای مرحله مقدماتی انجام دهد؛ یا منتشرشدهمسیر با ترتیب 

 رئهیس . در ایهن حالهت   حاضهر هسهتند  در مسابقه كه ی یهااز تیم هر یکتمرین انفرادی، برای  های زمانی برایبازهیک مجموعه از  (ب
ی كه به هر تیم زمانمدتاست.  شدهتعیین در فضای مسابقه تیمهر حضور داوری باید جدور تمرین تعریف كند كه در آن زمان  هیئت

 دهندگان آن تیم باشد.، باید متناسب با تعداد مسابقهشدهدادهتخصیص 

 و قالب دوره تمرین را متناسب با شرایط ویژه هر مسابقه تعیین كند. بندیزمانداوری باید این اجازه را داشته باشد كه  هیئت رئیس -8-8-2

تواند یک تمرین بر روی ههر دو مسهیر   دهنده میی فنی كه تالش تمرینی فرد را تحت تأثیر قرار داد، مسابقهبروز حادثه در صورتنکته: 
 انجام دهد. در صورت بروز خطای شروع تالش مسابقه دهنده نباید متوقف گردد.

 باشد. گیرزمانو تجهیزات  خطای شروعدوره تمرین باید شامل نمایش سیگنار  -8-8-3

 دروند صعو -2-1

 آغاز

باشد. آغهازگر   IFSCشود، آغاز شوند. آغازگر نباید از مسئولین می میآغازگر تنظباید با یک عالمت صوتی واضح كه توسط  هارقابتتمامی  -8-9-1
نزدیک و به فاصله مساوی از تمام  حد امکاندهندگان نباشد. منبع عالمت شروع باید تا مسابقه رؤیتقابلباید موقعیتی را انتخاب كند كه 

 دهندگان باشد.مسابقه

 دهنده:، هر مسابقهدر هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر -8-9-2

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

 ش متصل كند؛Harnessبه  -۷-3-2تا  -5-3-2باید خود را به حمایتچی معرفی كند تا طناب صعود را مطابق بندهای  ازآنپس (ب
 و

و پشت بهه دیهواره، قهرار    دیواره روبروی حداكثر دو متری از  در فاصلهكند، كه آغازگر تعیین می گونههمان یگذرهم در حالتباید  (ج
 بگیرد.

یک پایش را بر روی صفحه آغاز قرار دههد، دو دسهتش و یهک    ( ثانیه 4چهار ) زمانمدتدر  دهنده بایدمسابقه هر جای خودبهفرمان با  -8-9-3

 .قرار بگیرد اشیانتخابهای بر روی گیره شپای دیگر

دهندگان دستور دهد كه باید به تمام مسابقهدهندگان آغاز شود، آغازگر متقاعد نشود كه مسابقه پس از حالت گرفتن مسابقه لیهر دلاگر به  -8-9-4
 قرار بگیرند. گذریهمكرده و دوباره در حالت  نظرصرفحالت شروع 
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كلیهد  باید  ازآنپسو  را اعالم كرده ایدآمادهه آغازگر باید واژدر حالت شروع ماندند،  حركتبی صورتبهدهندگان که تمام مسابقهازآنپس -8-9-5

 .را بفشارد سنجزمانسیستم 

دو بو  اولی مشابه هم و بهو  سهوم بایهد از صهدای      .( ثانیه را پخش خواهد كرد0ی یک )ها( بو  با فاصله3سه ) سیستم زمانسنجنکته: 
 تری برخوردار باشد.بلند

پهس از اعهالم   . از عدم آمادگی خود مطلع سهازد یک دست داور را با باال بردن دهنده آماده شروع مسابقه نیست باید زمانی كه یک مسابقه -8-9-6

 نیست. پذیرفتههیچ اعتراضی در مورد عالمت شروع  ایدآماده

 ای:دهندهاگر بنا به تشخیص آغازگر، مسابقه -8-9-7

پهس از   در حالت شروع نهایی قهرار نگرفتهه باشهد؛ یها    ( ثانیه از فرمان 4چهار )تبعیت نکند، یا پس از گذشت  جای خودبهاز فرمان  (أ

 ض كند؛ یاقبودن را ن حركتبیقانون  ایدآماده فرمان

 دهنده ایجاد كند،دیگری اخالر در كار مسابقه هر كاربا سروصدا یا  جای خودبهپس از فرمان  (ب

 دهنده به خاطر رفتار ناشایست تذكر دهد و مطابق فصلتواند به مسابقهداوری می هیئت رئیسكند.  نظرصرفع آنگاه آغازگر باید از شرو
-دهنده توصهیه آنگاه باید به مسابقهداوری با تصمیم آغازگر موافق نباشد،  هیئت رئیس( كارت زرد به او نشان دهد. اگر یروند انضباط) 4

 های الزم را بکند.

 خطای شروع

 :(شدهمنصوبیا فراخواننده آغازگر )شده است كه بنا به نظر  خطای شروعدهنده مطابق قوانین زمانی مرتکب مسابقه  -8-9-8

 و پیش از عالمت شروع بردارد؛ یااید آمادهپای خود را از صفحه شروع پس از اعالن  (أ

 در زمان كمتر از  (ب
0

01
 ثانیه به عالمت شروع واكنش نشان دهد.  

گهردد )اولهین   ای كه زمان عکس العمل كمتری داشته اسهت حهذف مهی   دهندهشوند؛ مسابقه خطای شروعدهنده مرتکب اگر هر دو مسابقه
دهنده زمان عکس العمل برابر داشته باشند هر دوی ایشان حذف مرتکب شده است.( و اگر هر دو مسابقه خطای شروعای كه دهندهمسابقه
 گردند.می

در غیهاب   مثارعنوانبهمدرد باید پذیرفته شود.  عنوانبهعملکرد این دستگاه  درمجموعشود. استفاده می خودكار سنجزماناز  زمانی كه نکته:
خطهای  معیار تعیین وقهوع   عنوانبهباید  خودكار سنجزمانتوسط سیستم  شدهاعالممدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد، نتایج 

 در نظر گرفته شود. شروع

 :را مرتکب شود خطای شروعیک  مسابقه یکدهنده در بقهاگر مسا -8-9-9

 در مرحله مقدماتی (أ

 شركت كند؛ مسابقهشود و دیگر نباید در آن دهنده ثبت می، زمان نامعتبر برای مسابقهرقابتآنگاه برای آن  (0

 ی آخر آن مرحله قرار گیرد.باید در رتبهاست  شده خطای شروع یکای كه مرتکب دهندهمسابقه (8

 مرحله نهاییدر  (ب

و آن  شهود ثبهت مهی   كه مرتکب خطای شروع شده است رقابتیدهنده در آنگاه برای آن رقابت، زمان نامعتبر برای مسابقه (0
نههایی  نیمه هایرقابتدهنده دیگر نباید در ادامه مسابقه شركت كند به استثنای زمانی كه خطای شروع در یکی از مسابقه

 بعدی برای انتخاب نفر سوم و چهارم شركت خواهد كرد. رقابتورت آن ورزشکار در اتفا  افتاده باشد كه در این ص

جایگاه آخر آن دور و نسبت بهه آخهرین دور مسهابقه، آخهرین     ، باید در ای كه مرتکب خطای شروع شده استدهندهمسابقه (8
 بندی شود.رده 01-2رقابتی كه در آن خطای شروع رخ داده است مطابق با بند 

كند به استثنای و دوباره مسیر را صعود نمی گرددای كه خطای شروع مرتکب نشده است، برنده مسابقه اعالم میدهندهمسابقه
 فینار بزرگ كه در آن اجازه دارد یک تالش دیگر به منظور ارتقای ركورد جهان انجام دهد.

 دهندگان را متوقف كند.آغازگر باید بالفاصله هردو/تمام مسابقه خطای شروعدر هنگام وقوع  -8-9-11
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 ای ثبت شود.دهندهمسابقه چیهتواند برای رخ داده است هیچ زمان معتبری نمی خطای شروعكه  رقابتدر  -8-9-11

 اتمام تالش

دهنهده بهه صفحه/سهوییچ    مسابقه اگر كهو زمان معتبری ثبت شود  شدهگرفته در نظر، تالش باید موفق -00-۱-2بند  نظر گرفتنبا در  -8-9-12
 را متوقف كند. سنجزمانضربه زده و  سنجزمان

 مثهار وانعنبهشود. نتیجه پذیرفته می عنوانبه طورمعموربهشود، اعداد دستگاه الکترونیکی استفاده می-مکانیکی سنجزماناز  زمانی كه نکته:
معیار تعیین اینکه  عنوانبهباید  خودكار سنجزمانتوسط سیستم  شدهاعالمدر غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد، نتایج 

 دهنده موفق به ضربه زدن به صفحه/سوییچ شده است یا خیر در نظر گرفته شود.مسابقه

و زمان نامعتبر بایهد ثبهت شهود. ههیچ تهالش       شدهگرفته در نظررا متوقف نکرده باشد، تالشش باید ناموفق  سنجزماندهنده اگر مسابقه -8-9-13
 الکتریکی معیوب است. –مکانیکی  سنجزمانای اجازه داده نخواهد شد مگر آنکه تعیین شود كه اضافه

 در نظر گرفته شود.معیار معیوب بودن دستگاه  عنوانبهنباید  سنجزماننکته: یک خطای انفرادی در توقف 

داوری  هیئت رئیسنشوند، یا خطای سیستمی رخ دهد،  سنجزماندهندگان متوالی در یک مسیر، موفق به متوقف كردن نکته: اگر مسابقه
داوری بایهد تصهمیم    یئهت ه رئهیس تواند درخواست آزمایش سیستم را بدهد. اگر این آزمایش نشان داد كه سیستم معیوب است، آنگاه می

شده مجاز به صعود مجدد هستند یا خیر. اگر آزمایش دستگاه نشان داد كه مشهکلی نیسهت، آنگهاه نتهایج      متأثردهندگان بگیرد كه مسابقه
 اشد.برای صعود مسیر و ضربه زدن به صفحه/سوییچ ب طراحیک تواند درخواست از اولیه به قوت خود باقی خواهد بود. آزمایش سیستم می

-شهده ضبطبرای تعیین اینکه دستگاه نیاز به آزمایش دارد استفاده نماید، اما فیلم  شدهضبط هایفیلمتواند از داوری می هیئت رئیسنکته: 

مدرد قاطع مبنهی   عنوانبهتواند متوقف نشده است( نمی سنجزمان اما)دهنده به صفحه/سوییچ ضربه زده است ای كه نشان دهد مسابقه
 یوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود.بر مع

 دهنده:شود اگر مسابقهتالش ناموفق محسوب شده و زمان نامعتبر ثبت می -8-9-14

 كند؛سقوط  (أ

 ؛استفاده كند صعود یبرا وارهید ییباال ای یكنار یهااز لبه (ب
 یا ؛، هر قسمت از بدنش زمین را لمس كندآغاز صعود پس از (ج

 .بگیردصعود كمک  برای یاز هر عامل خارج (د

 پس از هر مرحله بندیرده -2-12

 مقدماتی

از  ههر یهک  در  شهده ثبهت ترین زمان معتبهر  دهنده باید بر اساس سریعمسابقه، رابطه با خطای شروع در -00-۱-2رفتن بند گ در نظربا  -8-11-1
آنگاه بایهد در جایگهاه    نشود، Bو  Aاز مسیرهای  یکهیچدهنده موفق به ثبت زمان معتبر در بندی شود. اگر مسابقهرده Bیا  Aمسیرهای 

 شود. بندیردهآخر 

 نهایی

نههایی و نههایی( بایهد بهر اسهاس زمهان       دورهای نیمهه  غیرازبهاند )شدهحذف ی نهاییمرحلهاز دورهای  هر یکدهندگانی كه در مسابقه -8-11-2
 بندی شوند.صعودشان در آن دور رده

 بندی شود.موفق به كسب زمان معتبر نشده باشد، آنگاه باید در جایگاه آخر آن دور رده شدهحذفدهنده نکته: اگر مسابقه

زمان معتبر یکسان ( 8یا  نشده باشند اند،شدهحذفكه  رقابتیموفق به كسب زمان معتبر در آن ( 0 شدهحذفدهنده اگر دو یا چند مسابقه -8-11-3
لهزوم   در صورتدر دور قبل )و  شانشدهكسبباید بر اساس زمان  هاآنه نسبی اند كسب كرده باشند، آنگاه رتبشدهحذفدر آن دوری كه 

 دورهای متوالی پیشین و/یا بر اساس مرحله مقدماتی( تعیین شود.

دومهی   –نهایی برای مقام اور كوچک( و برندگان دور نیمهفینار ) یچهارم-نهایی برای مقام سومدر دور نیمه شدهحذفدهنده دو مسابقه -8-11-4
 و به اتمام برسد. برگزارشدهبزرگ  فیناركوچک همیشه باید پیش از آغاز  فیناربزرگ( با یکدیگر مسابقه خواهند داد.  رفینا)
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 حوادث فنی -2-11

دهنهده  مسهابقه  كهیدرحالدهنده شود اش منجر به سود یا زیان غیرمنصفانه برای مسابقهحادثه فنی عبارت است از هر رویدادی كه نتیجه -8-11-1
 نداشته است.نقشی در آن 

 است.  سرطراحداوری( و در صورت نیاز با مشورت با  هیئت رئیس)یا در صورت نبود او  IFSCیا رد حادثه فنی به عهده داور  تأیید -8-11-2

 كهدرصورتیو یا  رقابتدهندگان آن برای مسابقهحادثه فنی  عنوانبهالکترونیکی باید  –مکانیکی  سنجزمانبروز خطا در عملکرد سیستم  -8-11-3
 دهندگان آن دوری كه خطا رخ داده است، تلقی شود:خطا نتواند برطرف شود، برای تمام مسابقه

شهد   تأییهد و  شدهاصالحکه سیستم ازآنپسخطا ناشی از اتصاالت معیوب بوده باشد(، آنگاه  مثارعنوانبهاگر خطا بتواند برطرف شود ) (أ
 د.تکرار شو باریکباید  رقابتكند، آن می كاردرستكه 

دسهتور برگهزاری مجهدد    ( 8 ا كه خطا در آن رخ داده لغو كند یها دوری ر( 0تواند داوری می هیئت رئیساگر خطا نتواند برطرف شود،  (ب
 دوری كه خطا در آن رخ داده است را بدهد.

بهه  دستی در یک دور از مسهابقه   گیریزمانبا  همراه خودكار گیریزمانباید همواره اعمار شود، تحت هیچ شرایطی نباید  -8-4-2نکته: بند 
 رود. كار

 روند پس از حادثه فنی

بعهدی   رقابهت پیش از آغاز  پس از رقابت و در هر صورت بالفاصلهباید  هاآن دهنده یا سرپرست تیم ادعای حادثه فنی كنند،اگر مسابقه  -8-11-4
تهذكری در مهورد   متوالی بعدی به هیچ  رقابتداوری( مطرح كنند. پس از آغاز  هیئت رئیسبا یا در صورت نبود او، ) IFSCمورد را با داور 
 پیشین ترتیب اثر داده نخواهد شد. رقابتحادثه فنی 

 هیئهت  رئهیس گرفته باید تحت ههدایت   ریتأثدهندگان دهد، تمام مسابقهرخ می تأییدشدهشود یا حادثه فنی حادثه فنی ادعا می كه ییجا -8-11-5
 داوری در منطقه مسابقه باقی بمانند.

 قرار داده باشد: تأثیررا تحت  در یک رقابت دهندهاگر حادثه فنی رخ داده فقط یک مسابقه -8-11-6

حادثه فنی قهرار گرفتهه اسهت بایهد اجهازه       تأثیرای كه تحت دهندهه مقدماتی رخ داده باشد، فقط مسابقهفنی در حین مرحل اگر حادثه (أ
 صعود مجدد داشته باشد.

 رخ داده باشد، رقابت دونفره مربوطه باید تکرار شود. ی نهاییمرحلهاگر حادثه فنی در حین  (ب

 در نظر گرفته شود.گرفته از حادثه فنی،  ریتأثگان دهند( دقیقه باید برای مسابقه5پنج ) تجدیدقوایحداقل زمان  -8-11-7

 ویدیویی شدهضبطاستفاده از تصاویر  -2-12

 دهندگان باید تصویربرداری رسمی ویدیویی تهیه شود.های مسابقهاز تمامی تالش -8-12-1

 دهنده موارد زیر باشند:تصاویر رسمی ویدیویی حداقل باید توسط دو دوربین ضبط شود كه حداقل نشان -8-12-2

 ؛رقابتدر شروع هر  دو مسیرحالت شروع برای هر  (أ

 ؛ وهارقابتدر تمامی  ریدو مس برای هر سنجزمانصفحه/سوییچ  (ب

 دهندگان در هر رقابتتالش هر جفت از مسابقه (ج

 هیئهت  رئهیس را نسبت به روند انجام كار و فنون مربوطهه توجیهه كنهد.     بردارانفیلمباید تمام  داوری هیئت رئیسپیش از شروع مرحله  -8-12-3
 را تعیین كند. برداریفیلمهای داوری باید موقعیت دوربین

مجهاز بهه    كهس هیچدر حین انجام وظایفشان ایجاد نشده و  بردارانفیلمای باید به این نکته شود كه هیچ مزاحمتی برای نکته: توجه ویژه
 اشغار كردن كادر تصویربرداری نباشد.

ود. شه متصهل اسهت آمهاده     ییدئویضبط و ستمیكه به س ونیزیدستگاه تلو کی دیبا ،یاهداف داور یحوادث مسابقه، برا ینیمنظور بازببه -8-12-4
 نیه . اندیكه رخ داده، گفتگو نما یاحادثه دربارهنموده و  ینیرا بازب لمیف راحتیبهداوران بتوانند  شود كهواقع  ییدرجا دیبا ینیبازب ونیزیتلو
 ینشهده و بهرا   دهیداوران شهن  هنبوده و مهذاكر  پذیرامکان غیرمسئولیشخص  چیه یبرا لمیف تیرؤ كه ردیقرار گ یبه نحو دیبا ونیزیتلو

 شود. دهیداوران تدارد د زیبه م کینزد ،یمنظور راحتكار به نیا ینشود. بهتر است فضا جادیا یمزاحمت هاآن یمذاكره و گفتگو
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 موارد زیر استناد شود: غیرازبهشامل اعتراضات( نباید به هیچ فیلم دیگری ) یداورتصمیمات  یبرا  -8-12-5

 ؛ و شدهضبطرسمی  هایفیلم (أ

 پخش مستقیم. هایفیلم مثارعنوانبه، IFSCبرای پخش رسمی  شدهضبط هر فیلمداوری،  هیئت رئیسبنا به تصمیم  (ب

 باید تحویل وی شود. شدهضبطرسمی  هایفیلمداوری یک نسخه از  هیئت رئیسدرخواست  در صورتدر پایان هر مرحله،  -8-12-6

 اعتراضات -2-11

 و ارائه گردد. یسیبه زبان انگل دیاعتراضات، با نیبه ا یرسم یهاو پاسخ یو كتب یاعتراضات شفاه یتمام -8-13-1

ای شامل همهان اطالعهات باشهد كهه بهه امضهای       موجود است و یا در برگه IFSCصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت فقط به (أ
؛ ی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است باید ذكر گردد. همچنین شمارهرسیده باشدهای مربوطه سرپرست تیم

 و

بهه امضهای   باشد نام نکرده چنین شخصی در مسابقه ثبت كهدرصورتیسرپرست تیم مربوطه باید آن را امضای كرده باشد؛ یا فقط  (ب
 دهنده مربوطه رسیده باشد.مسابقه

شود كه همراه با پرداخت شوند، اعتراض تنها زمانی پذیرفته میمی ارائه -4-03-2و  -3-03-2كه بر اساس بندهای اعتراضاتی  غیرازبه -8-13-2
 تأییهد باشد. اگر اعتراض  IFSCساالنه  منتشرشدههای وجه رسمی اعتراض باشد. وجه اعتراض قابل پرداخت باید مطابق با فهرست هزینه

هزینه اعتراض باید بازگردانده شود. اگر اعتراض رد شود هزینه اعتهراض نبایهد    ا به علت وجود مدارد كافی نتیجه اولیه باقی بماند؛ی شود
 بازگردانده شود.

اعتراضات مربوط به ایمنی

جدی به  صورتبهتواند تسلیم شود كه حداقل مربی سه تیم متفاوت بر این باور باشند كه ایمنی می صورتبدیناعتراضات مربوط به ایمنی  -8-13-3
 هیئهت  رئهیس ها رسهیده باشهد.   این نوع اعتراضات باید به صورت كتبی ارائه گردیده و به امضای سرپرستان آن تیممخاطره افتاده است. 
 را انجام دهد. وردنیازمگرفته و اقدامات مقدور  در نظرداوری باید موضوع را 

 روند اعتراض

 اعتراض مربوط به: -8-13-4

 ( در هر رقابت؛ یاشدهاعالم خطای شروعدر ارتباط با  مثارعنوانبهدهندگان )قضاوت تالش مسابقه (أ

 نتیجه هر رقابت در دور نهایی، (ب

گیری در مورد اعتراض آغاز شود. بهرای  و در تمام حاالت پیش از آغاز رقابت بعدی باشد. رقابت بعدی نباید تا تصمیم شدهتسلیم فوراًباید 
 ای پرداخت شود.چنین اعتراضی نباید هزینه

 داوری تسلیم شود:  هیئت رئیسمکتوب به  صورتبهدهنده باید بندی مسابقهاعتراض مربوط به رده -8-13-5

تشار تمام نتایج رسمی آن مرحله بایهد  ان پس از( دقیقه 5پنج )تراضی مربوط به مراحل مقدماتی در بازه زمانی در رابطه با هرگونه اع (أ
 انجام شود؛ و

 دهنده مربوطه باید انجام شود.تشار نتیجه مسابقهپس از اننهایی بالفاصله در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله  (ب

بالفاصهله بهه    باید (نماینده فنیداوری در تصمیم اولیه نقش داشته  هیئت رئیس كهدرصورتیو ) یوردا هیئت رئیس ،اعتراض با دریافت -8-13-6
 اعتراض رسیدگی نماید.

با تعیین  مورد اعتراض است. یابد كه اعالن شود نتایج رسمی اطمینانداوری باید  هیئت رئیس، باشد نتایج رسمی مربوط بهراض اگر اعت 
 . اعتراض شده استاینکه به كدام نتیجه 

یا تغییری به جدور زمهانی مسهابقه وارد شهود، بهه هرگونهه       تأخیر( باید بدون آنکه IFSCو در حاالت مربوطه ناظر ) یداور هیئت رئیس -8-13-7
 این هدف از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد، استفاده كند. تأمین منظوربهاعتراضی رسیدگی كرده و 
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رابطه با اعتراض غیر قاطع باشد، آنگاه تصمیم اولیه پابرجا خواهد بود و هزینه اعتراض باید بازگردانده شود. نتیجهه   اگر مدارد موجود در -8-13-8
 داوری به شخصی كه رسماً اعتراض كرده است، تسلیم شود. هیئت رئیسو توسط  شدهتنظیممکتوب  صورتبهرسیدگی به اعتراض باید 

 پیامد اعتراضات

 رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد. هیئتنتیجه  -8-13-9

زیهر   صهورت بهه گوییم( بایهد  كه به آن تصمیم اصلی میاعتراض )رسیدگی به  هیئتشده توسط به پیامد تصمیم گرفتهاعتراض مربوط  -8-13-11
 تسلیم شود:

 تصمیم اصلی؛ یا پس از انتشاردقیقه  (5پنج )مقدماتی، در بازه زمانی  هدر رابطه با اعتراضات مربوط به مرحل

 تصمیم اصلی. پس از انتشاردر رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله نهایی، بالفاصله 

 تواند به پیامد تصمیم اصلی تسلیم شود.هیچ اعتراضی خارج از بازه زمانی فو  نمی
 

 

 
 دهندهمسابقه 4 –الف: ترتیب شروع مرحله نهایی -6-2 لشک
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 دهندهمسابقه 2 – ی نهاییمرحلهب: ترتیب شروع -6-2کل ش
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 دهندهمسابقه 06 –ج: ترتیب شروع مرحله نهایی -6-2کل ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 68  5/0 نسخه - 8102قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 سرعت تیمی -9

 کلیات -1-1

 )سرعت( باید خوانده شوند.2این قوانین در تركیب با قوانین فصل  -9-1-1

 دهنده با جنسیت یکسان باشد.هر تیم باید داری سه مسابقه -9-1-2

 .استتیم در هر رویداد سرعت تیمی  (8دو )حداكثر  واردكردنمجاز به  طورمعموربهعضو  ونیفدراس هر -9-1-3

 دیواره صعود -1-2

 كرده و شرایط زیر را نیز برآورده كنند: تأمینرا  -8-2در بند  ذكرشدههای مندیدیواره صعود و مسیرها باید نیاز -9-2-1

شهامل موقعیهت   ) ریمسه طهرح ههر    كهه طهوری بهه مسیر( باشهد   4 لحداق) یموازاز مسیرهای  دو جفتصعود باید حداقل شامل  سازه (أ
 كند. تأمینمتر را  05و ابعاد مسیر  یبندطرح( سنجزمانقرارگیری تجهیزات 

مهوازی بهرای    دو طنهاب سازه صعود مسیر سمت چپ از هر جفت مسیر باید دارای دو كارگاه قرقره باشد، بنابراین امکهان اسهتفاده از    (ب
 دهندگان اور و سوم از هر تیم موجود خواهد بود.مسابقه

 گیریزمان -1-1

دهنده. زمان معتبر فقط زمانی ثبهت  نی بین عالمت شروع و اتمام تالش سومین مسابقهزمان صعود برای هر تیم عبارت است از فاصله زما -9-3-1
 دهندگان تیم مطابق قوانین تالششان را تمام كرده باشند.شود كه تمام مسابقهمی

 تعیین شود.  IFSC تأییدمورد  خودكار سنجزمانزمان صعود باید با استفاده از سیستم  -9-3-2

ر ادهنهده در حه  مسهابقه با استفاده از نور سبز( نمایش خواهد داد تا نشان دههد  ) تشخیصقابلنشانگر شروع در هر مسیر باید یک عالمت  -9-3-3
 صعود تالشش را كامل كرده است.

 روند مسابقه -1-4

 تمرین

را در  نیو مدت هر تمر بندیزمان دیبا یداور هیئت رئیسدر نظر گرفته شود.  نیزمان تمر دیبا یاز مرحله مقدمات شیدر صورت امکان، پ -9-4-1
 (.دیرا ذكر نما ستیمقدور ن نیزمان تمر نکهیا لیو در صورت لزوم دالكند )اعالم  یجلسه فن

 مسیر( 4) یمقدمات

هر تیم بر روی یک  مثارعنوانبهكنند. جفتی تالش می صورتبه هاتیمشود و مسیر برگزاری می دو جفتمرحله مقدماتی معموالً بر روی  -9-4-2
شود، هر تیم باید فقط یهک تهالش بهرای ثبهت     یا حادثه فنی انجام می خطای شروعاز صعودهای مجددی كه به دنبار  نظرصرفجفت. 

 ركورد معتبر انجام دهد.

 تنهایی صعود كند.های موجود در مسابقه عدد فرد باشد، آنگاه تیم آخر باید بهنکته: اگر تعداد تیم

 شود.كشی تعیین میهر تیم با قرعه ترتیب شروع -9-4-3

های مربوطه باید یک صعود بیشتر بر روی جفت سمت چپ انجهام  افزایش یابد، تیم هاتیماگر سهمیه مرحله نهایی به دلیل نتیجه مساوی  -9-4-4
 اده خواهد شد.به مرحله نهایی استف یافتهراههای در این تالش فقط برای تعیین تیم شدهثبتدهند تا تساوی برطرف شود. زمان 

  های تکراری چندین تالش انجام شود.نکته: ممکن است برای رفع تساوی

 نهایی

شود. )در تشریح شده، برگزار  -01-۷-2تا  -6-۷-2كه در بندهای  گونههمانیک مجموعه از دورهای حذفی  صورتبهمرحله نهایی باید  -9-4-5
 (دهنده را با تیم جایگزین كنید.این بندها واژه مسابقه
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 ودروند صع -1-5

 آغاز

-بگیرد. مسابقه گذریهمدهنده از تیم باید در فاصله كمتر از دو متری روبروی دیواره حالت در هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر، هر مسابقه -9-5-1

قهرار   ای كه دهندهمسابقهو  تالش كنند چپمسیر سمت  بر رویتیم صعود كنند باید نفرات اور و سوم  عنوانبهدهندگانی كه قرار است 
 -5-3-2كهه در بنهد    گونهه همانباید طناب را  انیچتیحما. تالش نمایدراست نفر دوم صعود كند باید بر وی مسیر سمت  عنوانبهاست 
 دهندگان متصل كنند. مسابقه Harnessاست به  شدهتعریف

 -۷-۱-2تا  -3-۱-2و  -0-۱-2نفرات اور تیم صعود كنند، باید مطابق بندهای  عنوانبهدهندگانی كه قرار است فرایند آغاز برای مسابقه -9-5-2
 باشد.

 :زیر باشد صورتبهنفرات دوم و سوم تیم صعود كنند باید  عنوانبهدهندگانی كه قرار است فرایند آغاز برای مسابقه -9-5-3

 اش تالشش را آغاز كرد، در حالت آغاز قرار گیرد.دهنده قبلیکه مسابقهازآنپسدهنده باید بالفاصله هر مسابقه (أ

 دهنده قبلی تالشش را كامل كرده است.نشانگر شروع نشان دهد كه مسابقهباید زمانی آغاز كند كه  (ب

 خطای شروع

 نیستند بشوند. اعمارقابلكه  -00-۱-2تا  -2-۱-2باید جایگزین بندهای  -2-5-۱تا  -5-5-۱بندهای  -9-5-4

 (:شدهمنصوبیا فراخواننده آغازگر )شده است اگر به عقیده  خطای شروعتیم بر اساس قوانین مرتکب  -9-5-5

زگر و قبل از عالمت شروع جهدا  توسط آغا ایدمادهآدر هر زمانی پس از اعالم دهنده تیم پای خود را از صفحه شروع نخستین مسابقه (أ
 كند؛

 دهنده تیم به عالمت شروع پیش از نخستین مسابقه (ب
0

01
 العمل نشان دهد؛ یاثانیه عکس  

 دهنده قبلی تالشش را كامل كرده باشد از زمین جدا شوند.دهندگان دوم و سوم از تیم پیش از آنکه مسابقهمسابقه (ج

مهدرد بایهد پذیرفتهه شهود.      عنهوان بهه عملکرد این دسهتگاه   درمجموعشود. الکترونیکی استفاده می –مکانیکی  سنجزماناز  زمانی كه نکته:
 عنهوان بهه بایهد   خودكهار  سنجزمانتوسط سیستم  شدهاعالمدر غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد، نتایج  مثارعنوانبه

 نظر گرفته شود. در خطای شروعمعیار تعیین وقوع 

را متوقف كند و/یا باید از ایستادن  هاتیمدهنده نخست از هر تیم، آغازگر باید هردو/تمام توسط مسابقه خطای شروعدر حالت وقوع هرگونه  -9-5-6
 دهندگان دوم و سوم از هرتیم جلوگیری كند.مسابقه

رخ  خطای شروعدر دوری كه  ،تیم معتبر ریغدر یک دور از مسابقه انجام دهد، زمان  خطای شروعیک دهنده اور تیم مسابقه كه یحالتدر  -9-5-7
 داده است باید ثبت شود.

تالششهان را در دور   بایهد نداشهته اسهت    خطهای شهروع  را مرتکب شد، تیمی كهه   خطای شروعدهنده اور تیم مسابقه كه یحالتنکته: در 
 مربوطه تکمیل كنند.

 مرتکب شوند: خطای شروعوم/سوم تیم دهندگان دمسابقه جایی كه -9-5-8

 كند؛ ومرتکب شده جلوگیری می خطای شروعدهندگان باقیمانده از تیمی كه ( از آغاز مسابقهشدهمنصوبآغازگر )یا فراخواننده  (أ

 تواند زمان معتبر ثبت كند.مرتکب نشده است باید بدون وقفه ادامه دهد و می خطای شروعتیمی كه  (ب

 رخ داده باید زمان نامعتبر ثبت شود. خطای شروعمرتکب شده برای رقابتی كه  شروع خطایو برای تیمی كه 

شود، آنگاه این تیم نیز باید متوقف شود، امها اگهر ایهن تهیم      خطای شروعدهد بعداً مرتکب نکته: اگر در حالت ب( تیمی كه تالش را ادامه می
 جام شود.نگاه تکرار صعود نباید انآ نشودموفق به ثبت زمان معتبر 

 اتمام تالش

 كه قابل اعمار نیستند، بشوند. -04-۱-2تا  -08-۱-2باید جایگزین بندهای  -08-5-۱تا  -01-5-۱بندهای  -9-5-9

 ضربه بزند، و سنجزماندهنده تیم باید با دست خود به صفحه/سوییچ هر مسابقه -9-5-11
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 دهندگان بعدی فعار كند.دهندگان اور و دوم، سیگنار شروع را برای مسابقهدر حالت مسابقه (أ

 را متوقف كند. سنجزماندهنده سوم، در حالت مسابقه (ب

 مثهار عنوانبهشود. می نتیجه پذیرفته عنوانبه طورمعموربهشود، اعداد دستگاه الکترونیکی استفاده می-مکانیکی سنجزماناز  زمانی كهنکته: 
معیار تعیین اینکه  عنوانبهباید  خودكار سنجزمانتوسط سیستم  شدهاعالمدر غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد، نتایج 

 دهنده موفق به ضربه زدن به صفحه/سوییچ شده است یا خیر در نظر گرفته شود.مسابقه

 اگر همچنین: -9-5-11

 دهندگان بعدی نشوند؛ یااور و دوم موفق به فعار كردن سیگنار شروع برای مسابقهدهندگان مسابقه (أ

 را متوقف نکند، سنجزماندهنده سومین مسابقه (ب

آنگاه تالش تیم باید ناموفق محسوب شده و زمان نامعتبر باید ثبت شود. هیچ صعود مجددی مجهاز نیسهت مگهر آنکهه معلهوم شهود سیسهتم        
 انیکی معیوب بوده است.مک –الکتریکی  سنجزمان

 معیار معیوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود. عنوانبهنباید  سنجزماننکته: یک خطای انفرادی در توقف 

-داوری می هیئت رئیسنشوند، یا خطای سیستمی رخ دهد،  سنجزماندهندگان متوالی در یک مسیر، موفق به متوقف كردن نکته: اگر مسابقه

داوری باید تصمیم بگیهرد كهه    هیئت رئیستواند درخواست آزمایش سیستم را بدهد. اگر این آزمایش نشان داد كه سیستم معیوب است، آنگاه 
شده مجاز به صعود مجدد هستند یا خیر. اگر آزمایش دستگاه نشان داد كه مشکلی نیست، آنگاه نتایج اولیه به قوت خود  متأثردهندگان مسابقه
 برای صعود مسیر و ضربه زدن به صفحه/سوییچ باشد. سرطراحتواند درخواست از واهد بود. آزمایش سیستم میباقی خ

ای كه شدهضبطبرای تعیین اینکه دستگاه نیاز به آزمایش دارد استفاده نماید، اما فیلم  شدهضبط هایفیلمتواند از داوری می هیئت رئیسنکته: 
مدرد قاطع مبنهی بهر معیهوب     عنوانبهتواند متوقف نشده است( نمی سنجزمانحه/سوییچ ضربه زده است )اما دهنده به صفنشان دهد مسابقه

 بودن دستگاه در نظر گرفته شود.

 شود:دهنده از تیم موارد زیر را مرتکب شود، تالش تیم ناموفق محسوب شده و زمان نامعتبر ثبت میاگر هر مسابقه -9-5-12

 سقوط؛ (أ

باشهد   ازیه ن یگریاگر رنگ د ای) یو واضح با نوارچسب مشک وستهیپ صورتبهكه  یسطوح ایو  هارهیگ واره،یاز هر قسمت از د استفاده (ب
در هنگهام  شهده،   گهذاری ( عالمهت باشد شدهتعیین دهندگانمسابقه یبرا یفن حیدر توض یداور هیئت رئیساستفاده شود، توسط  كه

 ؛صعود

 صعود؛ یبرا وارهید ییباال ای یكنار یهالبه استفاده از (ج

 ایآغاز صعود؛  پس ازتماس هر قسمت از بدن با زمین  (د

 .كمک به صعود یبرا یهر عامل خارج ازاستفاده  (ه

 بندی پس از هر مرحلهرده -1-1

 مقدماتی

ثبهت زمهان معتبهر    بندی شوند. اگر تیمی موفق بهه  شان ردهدر تالش مرحله مقدماتی شدهثبتزمان معتبر  نیترعیسرباید بر اساس  هاتیم -9-6-1
 بندی شود.نشود، باید در جایگاه آخر رده

 نهایی

 .خواهد كرددهنده شود( پیروی )در هر بخش واژه تیم جایگزین واژه مسابقه -4-01-2تا  -8-01-2در بندهای  ذكرشدهبندی هر تیم از اصور رده
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 ترکوردهای جهانی سرع -۲۰

 کلیات -12-1

 باشند. شدهاصالحسرعت( باید اعمار شوند مگر آنکه در این فصل مواردی هشتم )بندهای فصل  -11-1-1

11-1-2- IFSC  شناسد:مردان و زنان به رسمیت می هر دودستهركوردهای جهانی زیر را برای سرعت برای 

 بله ساالنبزرگ

 خیر جوانان

 خیر Aنوجوانان 

 خیر Bنوجوانان 

 شود كه:می نظر گرفتهركورد جهانی سرعت فقط زمانی در  -11-1-3

ههای ركهورد جههانی را    نیازمندی تأییدگواهی  IFSCتوسط آمده باشد و  IFSC تیساوبدر سازه صعودی باشد كه نامش در فهرست  (أ
 كسب كرده باشد؛

 باشد؛ و ذكرشده IFSCمسابقه در تقویم رسمی رویدادهای  (ب

 گزارش كند. IFSCداوری باید هر ركورد تازه جهانی را به  هیئت رئیسباشد.  شدهمنصوب IFSCداوری توسط  هیئت رئیس (ج

 ذكر شود. IFSCاند، باید در تارنمای تأییدشده IFSCكه توسط  خودكار یهاسنجزمانهای صعود و نکته: فهرست دیواره

 سازه صعود -12-2

 بالاستفاده -11-2-1

در  ذكرشهده شهرایط  های طرح بها  برسد تا از مطابقت ویژگی IFSCنماینده فنی  تأییدها باید به سطح دیواره و گیرهپیش از آغاز مسابقه،  -11-2-2
 هیئهت  رئهیس را بهه   IFSC هیدییتأهر حالت میزبان مسابقات باید یک كپی از گزارش  در .اطمینان حاصل شود متن قوانین پروانه سرعت

 دهد. ارائهمدرد  عنوانبهداوری 

 حمایت خودکار -12-1

 بالاستفاده -11-3-1

 -2-3-2 و-5-3-2،-3-3-2، -3-8-2بنهدهای  گریدعبارتبهنباید ركوردی در نظر گرفته شود.  كالسیک حمایتدر صورت استفاده از  -11-3-2
 .گردندنمیاعمار 
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 جام جهانی مجموعه مسابقات -۲۲

 مقدمه -11-1

 مثهار عنهوان به .شود اجرا و دهیسازمانبرای هر گرایش  ساله هر دیبا ،یجهان جام المللیبین مجموعه مسابقات ،IFSC هناماساس طبق -11-1-1
 و جام جهانی سرعت Leadجام جهانی -Boulderجام جهانی 

11-1-2- IFSC برساند بیتصوبه  گرایش هرازای  هب ،سار یکطی مدت  در را یجهان جام مسابقه( 2هشت ) ثركحداتا  تواندمی. 

 گرایش باشد.یک  بوده و حداقل شامل زنانو  مردان هدستهر دو  شامل باید یجهان جام قهمساب هر -11-1-3

 كهه درصورتی یجهان جام مسابقه یک یبرگزار زمانمدت ثركحدا .شود برگزار 0هفته انیپا التیتعط در دیباوالً معم یجهان جام مسابقات -11-1-4
 روز( 4) چههار  ،گهرایش  سهه  ههر  یبرگزار در صورت و روز( 3) سه باشد، گرایش دوشامل  اگر ،روز( 8) دو ،باشد گرایش یکشامل  فقط
 .است

 شایستگی -11-2

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

 قالب -11-1

 شود.های مربوطه از بخش دوم این قوانین تنظیم قالب هر رویداد مسابقه جام جهانی باید مطابق فصل -11-3-1

 برای هر رویداد در مسابقه جام جهانی: -11-3-2

 در یک روز برگزار شود. معموالًمرحله مقدماتی برای هردو دسته باید  (أ

 در روز پس از مرحله مقدماتی برگزار شود. معموالًنهایی و نهایی برای هردو دسته باید مراحل نیمه (ب

 باید به صورت جداگانه برگزار گردد.  Boulderو  Leadهای ی نهایی گرایشمرحله (ج

 دهندگاننام مسابقهثبت -11-4

نهام  توانند تمامی اعضای رسمی تیم خود را كه مجاز به ورود به محدوده مسابقه هستند را ثبهت های عضو در مهلت قانونی میفدراسیون -11-4-1
ههای زیهر   المللی معتبهر بهوده و یکهی از سهمت    بین نام شوند، باید دارای پروانهثبت IFSCسایت كنند. این مسئولین كه باید از طریق وب

 :برایشان مشخص شود

 ( مدیر تیم0) کی (أ

 به ازای هر گرایش ( مربی تیم8دو ) (ب

 دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان( 8دو ) (ج

تیم ملی خود را )در صورت قابهل اعمهار بهودن(     IFSCنام رسمی ثبت یهابرگهتوانند در های عضو میفدراسیون -0-8-00با توجه بند  -11-4-2
 كنند: نامثبت

نام شوند( و همچنین قهرمهان  اند ثبتشده ای )كه باید در گرایشی كه قهرمانساالن/جوانان جهانی/قارههر قهرمان حار حاضر بزرگ (أ
 ای؛ای جهانی/قارهتركیبی

 قرار داشته باشد؛ و كمتر یا  01جهانی مربوطه در رتبه  بندیردهنام مسابقه، در ای كه در مهلت زمانی ثبتدهندههر مسابقه (أ

 ( و ب(، برای هر دسته و گرایش مسابقه:اهای اضافه بر بند (ب

I. ؛دهنده بیشتر( مسابقه6) ششر میزبان نباشد، تا اگر فدراسیون عضو، كشو 

 یا

II.  دهنده بیشتر( مسابقه02) هجده اگر فدراسیون عضو، كشور میزبان باشد، تا. 

                                                                        
 شنبه است. ویراستارمنظور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یک ه 0
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 شود: تأییدباید  -8-4-00و  -0-4-00متعاقب بندهای  شدهنامثبتحضور تمام اشخاص  -11-4-3

 دهنده در محدوده مسابقه یابا حضور حداقل یک مسئور رسمی تیم یا مسابقه (أ

 درجایی كه: داوری هیئت رئیسو/یا  IFSCارسار پیامک به ناظر با  (ب

 مورد قبور واقع خواهد شد؛ SMSی اعالم كرده است كه پذیرش به وسیله IFSCدر وبسایت  IFSCناظر  (ج
 یا

 گردد.شرایط خاص مانند اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ... كه از مانع حضور فرد می (د
نشهده   تأییهد یا در صورت اینکه چنهین زمهانی   است )در فرم اطالعات مسابقه كه توسط میزبان تهیه شده  شدهتعییندر هر حالت در زمان 

 دقیقه مانده به شروع جلسه فنی(؛ 31باشد، حداكثر تا 

 اعالم نکرده باشند، از فرم آغاز رسمی حذف خواهند شد. -3-4-00كه حضورشان را مطابق بند  یاشدهنامثبتدهندگان مسابقه -11-4-4

مهلهت زمهانی، و    نیه ازاپس ( روز پیش از نخستین روز مسابقه باشد.5پنج )در هر مسابقه جام جهانی باید  نام تیممهلت زمانی برای ثبت -11-4-5
 هها آنكهرده و بجهای    نظرصرفاعضای تیم برخی توانند تحت شرایط خاص از های عضو می، فدراسیون-3-4-00همواره با رعایت بند 

 شود. شدهنامبتثاعضایی تیم جدید را جایگزین كنند. اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد 

 جلسه فنی -11-5

 والً پیش از آغاز مسابقه باید برگزار شود. هدف از جلسه فنی عبارت است از:جلسه فنی معم -11-5-1

 انجام گرفته است(. IFSC سایتوبو هر تغییری كه نسبت به اطالعات ذكرشده و مسابقه )تعیین جدور زمانی 

 های رسمی شروع مرحله مقدماتیفهرستصدور 

 ای كه مربوط به اعمار قوانین در مسابقه است.اطالعات ویژهتعیین هر 

 موجود نیست. IFSC سایتوبدر میان گذاشتن هرگونه اطالعات منطقی كه در 

 های شروع و نتایجانتشار فهرست -11-1

 های شروعانتشار فهرست

 IFSC سهایت وب( روز پیش از برگهزاری مسهابقه در   4چهار )اند باید حداقل دهندگانی كه وارد هر رویداد جام جهانی شدهفهرست مسابقه -11-6-1
 منتشر شود.

 های مربوطه در بخش دوم از این قوانین محاسبه شود.باید مطابق فصل جهانیدهندگان در هر رویداد جامترتیب شروع مسابقه -11-6-2

 زیر آماده شوند: صورتبههای رسمی شروع باید فهرست -11-6-3

 ذكرشهده فو   -3-4-00نام كه در بند ثبت تأییدبرای مرحله مقدماتی، در جلسه فنی پیش از رویداد مربوطه و با رعایت مهلت زمانی  (أ
 است.

 هرگونه روند اعتراض بندیجمعج رسمی مرحله پیش و پس از دیگر به دنبار انتشار نتای هر مرحلهبرای  (ب

كهردن منتشهر شهود و یهک كپهی از آن در اختیهار       ، تابلوی رسمی اعالنات مسابقه و در منطقه قرنطینه/گرمIFSC سایتوبو در هر حالت در 
 گیرد.ها قرار ، گوینده مسابقه و نمایندگان رسانههاتیمداوری مسابقه، سرپرستان  هیئتاعضای 

 های شروع باید شامل اطالعات زیر باشند:فهرست -11-6-4

 دسته و مرحله مربوطه (أ

 ترتیب شروع (ب

 دهندهكشور هر مسابقه IOCنام و كد  (ج

 دهنده، در صورت وجودبندی جهانی هر مسابقهرده (د

  له(نام مرحدر صورت نبود قرنطینه زمان اتمام ثبتوجود ) در صورتزمان باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه،  (ه

 زمان مشاهده یا نمایش مسیر و زمان آغاز مرحله، در صورت وجود (و

 رسیده باشد. IFSCداوری یا  هیئت رئیسهرگونه اطالعات دیگری كه به تصویب  (ز

 ای موفق نشود كه:دهندهاگر مسابقه -11-6-5
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 نام كند؛ یادر مرحله/منطقه قرنطینه ثبت منتشرشدهشدن پیش از زمان بسته (أ

 قه فراخوانی حاضر شود،هنگام فراخوانی در منط (ب

-به گهروه  هاآندهندگان باقیمانده و تخصیص دهنده از فهرست شروع رسمی آن مرحله از مسابقه حذف شود. ترتیب مسابقهآنگاه باید مسابقه

 در صورت وجود( باید بدون تغییر بماند.شروع )های 

 انتشار نتایج

 محاسبه شود. -۷-00دهندگان هر رویداد جام جهانی باید بر اساس بند بندی برای مسابقهنتایج و رده -11-6-6

 صهورت بهه ج موقهت بایهد   دهنده باید آماده شود. فهرسهت نتهای  بندی هر مسابقهدر پایان هر مرحله از مسابقه، فهرست نتایج موقت و رده -11-6-7
توانند تذكر دهندگان میو/یا مسابقه هاتیماطالعات موقت كه در انتظار نهایی شدن فهرست نتایج رسمی است، منتشر شود، و سرپرستان 

 پرده نمایش داده شود. بر رویشود كه نتایج موقت در حین تمام مراحل مسابقه دهند. توصیه می ارائه غیررسمی

رسمیت یافت، فهرسهت نتهایج رسهمی بایهد      IFSC نیاز اصالح شد، و با امضای داور در صورتکه فهرست نتایج موقت بررسی، و ازآنپس -11-6-8
 منتشر شود.

در تمهام   هها آن، همهراه بها نتهایج    دهندگانتمام مسابقهنهایی بندی دهنده ردهنتایج كه نشان شده یکیدر پایان مسابقه، فهرست رسمی  -11-6-9
 داوری امضا شده و منتشر شود. هیئت رئیسو  IFSC، توسط داور شده آمادهباید  ،استمراحل مسابقه 

و یهک   منتشرشهده ، در تابلوی اعالنات رسمی مسابقه شدهآماده IFSCتوسط  شدهحیتصرهای نتایج رسمی باید در قالب تمامی فهرست -11-6-11
 ها قرار گیرد.مسابقه و نمایندگان رسانه، گوینده هاتیمداوری، سرپرستان  هیئتاعضای نسخه كپی از آن در اختیار 

  بندی جام جهانیرده  -11-1

 های رویدادبندیرده

ههای مربوطهه در   اند باید مطابق فصهل در هر رویداد انفرادی در مسابقات جام جهانی شركت كرده كه یدهندگانمسابقهبندی انفرادی رده -11-7-1
 بخش دوم این قوانین محاسبه شود.

 بندی جام جهانیرده

 بندیردهبندی داده شود تا زیر امتیاز رده صورتبهدسته و گرایش باید  هر برتر دهندهمسابقه( 31) یس به یجهان جام هر مسابقه انیپا در -11-7-2
 دهنده محاسبه شود. جام جهانی هر مسابقه

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 5 ششم و بیست 01 یکم و بیست 81 شانزدهم 30 یازدهم 4۷ ششم 011 اور

 4 هفتم و بیست ۱ دوم و بیست 02 هفدهم 82 دوازدهم 43 هفتم 21 دوم

 3 هشتم و بیست 2 سوم و بیست 06 هجدهم 86 سیزدهم 41 هشتم 65 سوم

 8 نهم و بیست ۷ چهارم و بیست 04 نوزدهم 84 چهاردهم 3۷ نهم 55 چهارم

 0 امسی 6 پنجم و بیست 08 بیستم 88 پانزدهم 34 دهم 50 پنجم

 نفر برتر مسابقات 31 امتیاز -0 جدور
مقادیر باید به  .شودمحاسبه می گیری برای امتیازهای مساویانگینكنند، از راه می، كسب میکسانی رتبهبا  دهندگانمسابقهكه  زیامتیانکته: 

 عدد صحیح گرد شوند.

 .[(011+21+65) ÷ 3 = 66۷/20~28 با: بود خواهد برابر هر یک امتیاز شوند اور مشترد طوربه نفر سه اگر ه مترجم مثار]

 بهه  اندهنهدگ مسابقه و جمع یکدیگر با -5-۷-00و  -4-۷-00های بند به توجه با باید ی،جهان جام هر مسابقه پس از شدهداده ازاتیامت -11-7-3
 یجههان  جهام  مسهابقه  ههر  پهس از  دیبا گرایش سه هر یجهان جام بندیرده .دونش بندیردهشان ات جمع شدهامتیازمجموع  ینزول بیترت

 .شود منتشر

 :شودمحاسبه می ریز صورتبه ،كند كسب تواندی میجهان جام بندیرده برای دهندهمسابقه یک هك یازیامت ثركحدا -11-7-4

 .دوش محاسبه باید مسابقات تمامی جینتا ،باشد شده برگزار آن از ترمك ای مسابقه (5پنج ) كهدرصورتی (أ
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-اگر مسهابقه  .دوش منظور باید ،مسابقه (0) کی با حذف مسابقات تمام جینتا ،باشد شده برگزار مسابقه (6شش ) از ترشیب كههنگامی (ب

دهنده باید از محاسهبات  ای در تعداد مسابقات بیشتری از تعداد مسابقات محسوب شده شركت كرده باشد، بدترین نتیجه مسابقهدهنده
 بندی جام جهانی حذف شود.رده

 رتبهه ، ین تساویبرطرف نمودن ا منظوربه ،شدند یمساو هم بادر كسب مقام اور  رقیب دو ،جام جهانی مسابقهپایان آخرین  پس ازاگر  -11-7-5
 ید. بهرا ون شه ییتعباید برتر  دهندهمسابقهسه و ی، مقااندپرداختهگر به رقابت یکدیماً با یكه مستق یدر مسابقات دهندگانمسابقهن یا یانفراد

 یهمچنان باق یجه مساوین كار نتیا پس از انجام كهدرصورتی. اندپرداختهگر به رقابت یکدیكه با  یبهتر در مسابقات هایرتبهمثار: تعداد 
باید جایگاه  ،ن صورتیدوم و به هم هایرتبهسپس تعداد  ،آغازشدهاور  هایرتبه، كه از تعداد هارتبهن ین تعداد از بهتریشتریبمانده باشد، 

 نخست را مشخص كند.

 بندی تیمیرده

-دهنهده ( مسابقه3سه )بندی مسابقه با اضافه كردن امتیازات رده هر گرایشباید برای بندی تیم ملی جهانی، ردهدر پایان هر مسابقه جام  -11-7-6

بنهدی  باید به ترتیب نزولی امتیازشهان رده  هاتیمو  شدهمحاسبه، اندای كه باالترین رتبه انفرادی را در هر دسته از آن گرایش كسب كرده
 Leadشركت كرده باشند، امتیاز تیم ملی اتریش در گرایش  Leadزن از كشور اتریش در جام جهانی  6مرد و  5مثار مترجم اگر . )شوند
رتر مرد را مشخص كرده و سپس امتیاز این شش نفر دهنده بدهنده برتر زن و سه مسابقهشود كه ابتدا سه مسابقهمحاسبه می صورتبدین

 كنیم.(تعیین كرده و باهم جمع می -8-۷-00را مطابق بند 

بهرای ههر    -6-۷-00ملهی مطهابق بنهد     میهر ته باید با اضافه كردن مجموع امتیازات  جهانیبرای مسابقات جام بندی تیمی مجموعرده -11-7-7
مسابقاتی كه در این محاسبات اسهتفاده  باید به ترتیب نزولی امتیازشان مرتب شوند. حداكثر تعداد  هاتیمو  شدهمحاسبهمسابقه از مجموعه 

 باشد. -4-۷-00شود باید برابر تعداد محاسبات محسوب شده مطابق بند می

 بندی تركیبیرده

سهرعت( در فصهل جهاری     8و  Bouldering ،8 Lead 8در هر رشهته )یعنهی   جهانی )دو( جام 8كه حداقل در  دهندگانیبه مسابقهتنها  -11-7-8
مسابقه یک گرایش شهركت كهرده    8دهنده در بیش از شود. اگر یک مسابقهجهانی داده میهایجام Overallی شركت كرده باشند، رتبه

 باشد، آنگاه بهترین نتایج كسب شده در آن مسابقات باید لحاظ گردد.

 گردد:به صورت زیر محاسبه می جهانیجام Overallی تبهر -11-7-9

ی تعلق گیرد، كه برابر است با ترتیب صعودی رتبهه « امتیاز رتبه»ای كه شرایط الزم را دارد باید دهندهدر هر مسابقه به هر مسابقه (أ
صهالحیت   -2-۷-00با توجه بهه بنهد    شود. )یعنی مقدار كمتر بهتر است( تنها ورزشکارانی كهمحاسبه می نسبی كه بر حسب رتبه

 اند.الزم را كسب كرده

نهد محسهابه   ای او  برای مسابقاتی كه شرایط مورد نظر را احهراز كهرده  ی كل باید برای هر ورزشکار با ضرب امتیاز رتبهامتیاز رتبه (ب
 گردد.

 بندی شود. )یعنی مقدار كمتر بهتر است(ی كل او رتبهدهنده باید به صورت صعودی امتیاز رتبههر مسابقه (ج

 ها و جوایزمدال -11-2

 جهانی:در پایان هر مسابقه جام -11-8-1

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

 های مساوی باید چندین مدار اهدا شود.نکته: در صورت وقوع جایگاه

 كه در مسابقه برگزار شده است، جایزه مسابقه اهدا شود. یشیهر گراباید به نفر اور از هر دسته و برای  (ب

 جوایز نقدی اهدا شود.ر گرایشی كه در مسابقه برگزار شده است، دهنده برتر از هر دسته و برای هباید به شش مسابقه (ج

اگهر   مثارعنوانبههای مساوی را كسب كنند. دهندگان مساوی باید میانگین جایزه نقدی رتبههای مساوی، مسابقهنکته: در صورت وجود رتبه
است، را  دهید نفر دوم را كه میزبان تدارد اضافهبهیزه نفر اور باید نصف مبلغ جا دهندهمسابقهمشترد اور شوند، هر  طوربهدهنده مسابقه دو

 دریافت كند.
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را  زیجهوا  فهرسهت  آنگهاه  ،فراتهر رفهت   حهداقل  مقدار از زیجوا نیا اگر .كندمی نییتع IFSC رهیمدئتیهرا  فصل هر زیجوا زانیم حداقل -11-8-2
 كنند.مشخص میمسابقه  یبرگزار كمیته توافق با IFSC رهیمدئتیه

 پایان رویداد هر مجموعه جام جهانی:در  -11-8-3

 جهانی(بندی جامدهنده رتبه اور در ردهمسابقه مثارعنوانبه. )باید به برنده كلی مجموعه جام جهانی در هر گرایش جایزه اهدا شود (أ

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

 مسابقات جام جهانی كسب كرده است، باید جایزه اهدا شود. درمجموعبندی تیمی جام جهانی را رده به تیمی كه بیشترین امتیاز (ج

-بندی تركیبی كسب كهرده اور و دوم و سوم را در رده هایرتبهدهندگانی كه در پایان آخرین رویداد جام جهانی در سار تقویمی، مسابقه -11-8-4

 اند، باید معرفی شوند.

 هامراسم -11-1

. تخطهی از ایهن   حداقل یکی از اعضای هر تیم باید در افتتاحیه شهركت نمایهد  داوری مجاز كرده باشد،  هیئت رئیسی كه موارد غیرازبه -11-9-1
 كند. جریمه مادی مناسبرا مشمور  فدراسیون عضوقانون باید 

IFSC خواهد كردی مادی مناسب را برای هر فصل تعیین حداقل مقدار جریمه. 

 IOCشود، باید با تشهریفات   دهیسازمانباید  ی نهاییمرحلهبندی مسابقه و بالفاصله پس از پایان جمع مراسم اهدای جوایز كه در پایان -11-9-2
 برای مسابقات جام جهانی اجباری است.ها مطابقت داشته باشد. پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم این مراسم

( فینالیست برتر هر گرایش باید در مراسم اههدای جهوایز شهركت كننهد.     3) سهداوری مجاز كرده باشد،  هیئت رئیسمواردی كه  غیرازبه -11-9-3
 )روند انضباطی( كند. 4دهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل تخطی از این قانون باید مسابقه

 افزاییضدتوان یهاآزمایش -11-12

-توانالمللی آن كشور، كد جهانی ضدبر ورزش بین افزایی را مطابق با قوانین ملی حاكمضدتوان هاآزمایشفدراسیون عضو/میزبان باید  -11-11-1

 و روند و قوانین انضباطی، تدارد ببیند. IFSCافزایی افزایی و سیاست ضدتوان

 افزایی حداقل باید از افراد زیر گرفته شود:توانضد هاآزمایش -11-11-2

 اییافته به فینار در هر گرایشی در هر مسابقههر ورزشکار راه یا بر حسب دستور ناظر فنی  نفر اور هر دسته از هر رویداد انفرادی (أ

 ركورد جدید جهانی در سرعت كسب كند. ای كه دهندهمسابقههر  (ب
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 مسابقات قهرمانی جها  -۲۱

 مقدمه -12-1

 مثارعنوانبه .شودو اجرا  دهیسازمان ،زوج یهاساردر  همآن و باریک سار دو هر دیبا جهان یقهرمان مسابقات ،IFSC هناماساس طبق -12-1-1
 8181و  8102،8106

 ههر سهه  بوده و شامل رویهدادهای   زنان و مردان هدست شامل دیبا ،باشد دهیرس IFSC بیتصو به هك جهان یقهرمان مسابقات از هر یک -12-1-2
های مربوطهه  باشد كه در فصل یاگونههمانقالب جایگزین تعریف كرده باشد، قالب مسابقات باید  IFSCحالتی كه  غیرازبه .گرایش باشد

 اند.شدهتعریفاز بخش دوم این قوانین 

 یقهرمهان  مسابقه یک یبرگزار یبرا زمانمدت ثركحدا .شود برگزار 0هفته انیپا التیتعط در دیبا طورمعموربه ،جهان یقهرمان مسابقات -12-1-3
 باشد. روز (5پنج ) باید جهان

 شایستگی -12-2

المللی باشهند، بایهد واجهد شهرایط     سار سن در سار برگزاری مسابقه دارند و دارای پروانه معتبر بین 06دهندگانی كه حداقل فقط مسابقه -12-2-1
 .مسابقه قهرمانی جهان هستندمسابقه دادن در 

 قالب -12-1

وم های مربوطه از بخش دباشد كه در فصل یاگونههمانقالب جایگزین تعریف كرده باشد، قالب مسابقات باید  IFSCحالتی كه  غیرازبه -12-3-1
 به صورت جداگانه برگزار گردد. دیبا  Boulderو  Lead یهاشیگرا یینها یمرحله اند.شدهتعریفاین قوانین 

 دهندگاننام مسابقهثبت -12-4

نهام  توانند تمامی اعضای رسمی تیم خود را كه مجاز به ورود به محدوده مسابقه هستند را ثبهت های عضو در مهلت قانونی میفدراسیون -12-4-1
ههای زیهر   المللی معتبهر بهوده و یکهی از سهمت    نام شوند، باید دارای پروانه بینثبت IFSCسایت كنند. این مسئولین كه باید از طریق وب

 برایشان مشخص شود:

 ( مدیر تیم0) کی (د

 به ازای هر گرایش ( مربی تیم8دو ) (ه

 دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان( 8دو ) (و

تیم ملی خود را )در صورت قابهل اعمهار بهودن(     IFSCنام رسمی ثبت هایبرگهتوانند در های عضو میفدراسیون -0-8-08با توجه بند  -12-4-2
 كنند: نامثبت

نام شوند( و همچنین قهرمهان  اند ثبتشده ای )كه باید در گرایشی كه قهرمانساالن/جوانان جهانی/قارههر قهرمان حار حاضر بزرگ (ب
 ای؛ای جهانی/قارهتركیبی

 برای هر دسته و گرایش بیشتر دهندهمسابقه (5پنج )اضافه بر بند الف(  (أ

 شود: تأییدباید  -8-4-00و  -0-4-00متعاقب بندهای  شدهنامثبتحضور تمام اشخاص  -12-4-3

 ؛ یامحدوده مسابقهنام نکرده باشد( در یمی ثبتهیچ مسئور ت كهدرصورتیدهنده یا مسابقه) میتبا حضور حداقل یک مسئور رسمی  (أ

 درجایی كه: هیئت داوری رئیسو/یا  IFSCبا ارسار پیامک به ناظر   (ب

I.  ناظرIFSC  در وبسایتIFSC ی اعالم كرده است كه پذیرش به وسیلهSMS مورد قبور واقع خواهد شد؛ 

 یا

II.  گردد.مانع حضور فرد میشرایط خاص مانند اعتصاب، تاخیر به واسطه ترافیک و ... كه از 
یا در صورت اینکه چنهین زمهانی تأییهد نشهده     است )شده در فرم اطالعات مسابقه كه توسط میزبان تهیه شده در هر حالت در زمان تعیین

 دقیقه مانده به شروع جلسه فنی(؛ 31باشد، حداكثر تا 

                                                                        
 شنبه است. ویراستاركشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یکمنظور تعطیالت آخر هفتة  ه 0
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 تواند گذاشته شود.نام میجلسات تکمیلی ثبتنکته: بسته به جدور زمانی مسابقه، پس از آغاز روز نخست مسابقه، 

 اعالم نکرده باشند، از فرم آغاز رسمی حذف خواهند شد. -3-4-08كه حضورشان را مطابق بند  یاشدهنامثبتدهندگان مسابقه -12-4-4

مهلت زمهانی،   نیازاپس ( روز پیش از نخستین روز مسابقه باشد.01) دهدر هر مسابقه قهرمانی جهان باید  نام تیممهلت زمانی برای ثبت -12-4-5
 هها آنكرده و بجای  نظرصرفتوانند تحت شرایط خاص از برخی اعضای تیم های عضو می، فدراسیون-3-4-08ت بند و همواره با رعای

 شود. شدهنامثبتاعضایی تیم جدید را جایگزین كنند. اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد 

 فنی جلسات(جلسه ) -12-5

 والً پیش از آغاز مسابقه باید برگزار شود. هدف از جلسه فنی عبارت است از:جلسه فنی معم -12-5-1

 انجام گرفته است(. IFSC سایتوب و هر تغییری كه نسبت به اطالعات ذكرشده ومسابقه )تعیین جدور زمانی  (أ

 های رسمی شروع مرحله مقدماتیصدور فهرست (ب

 ای كه مربوط به اعمار قوانین در مسابقه است.تعیین هر اطالعات ویژه (ج

 موجود نیست. IFSC سایتوبدر میان گذاشتن هرگونه اطالعات منطقی كه در  (د

 تواند برای هر رویداد گذاشته شود.می اینکته: بسته به جدور زمانی مسابقه، جلسات فنی جداگانه

 های شروع و نتایجانتشار فهرست -12-1

 های شروعانتشار فهرست

 سهایت وب( روز پهیش از برگهزاری مسهابقه در    4چههار ) اند باید حهداقل  جهان شده قهرمانیدهندگانی كه وارد هر رویداد فهرست مسابقه -12-6-1
IFSC .منتشر شود 

 های مربوطه در بخش دوم از این قوانین محاسبه شود.جهانی باید مطابق فصلرویداد جامدهندگان در هر ترتیب شروع مسابقه -12-6-2

 زیر آماده شوند: صورتبههای رسمی شروع باید فهرست -12-6-3

 ذكرشهده فو   -3-4-08نام كه در بند ثبت تأییدبرای مرحله مقدماتی، در جلسه فنی پیش از رویداد مربوطه و با رعایت مهلت زمانی  (أ
 است.

 هرگونه روند اعتراض بندیجمعدیگر به دنبار انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از  هر مرحلهبرای  (ب

كهردن منتشهر شهود و یهک كپهی از آن در اختیهار       /گرم، تابلوی رسمی اعالنات مسابقه و در منطقه قرنطینهIFSC سایتوبو در هر حالت در 
 ها قرار گیرد.، گوینده مسابقه و نمایندگان رسانههاتیمداوری مسابقه، سرپرستان  هیئتاعضای 

 های شروع باید شامل اطالعات زیر باشند:فهرست -12-6-4

 دسته و مرحله مربوطه (أ

 ترتیب شروع (ب

 دهندهكشور هر مسابقه IOCنام و كد  (ج

 دهنده، در صورت وجودهر مسابقه بندی جهانیرده (د

 نام مرحله( در صورت نبود قرنطینه زمان اتمام ثبتوجود ) در صورتزمان باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه،  (ه

 زمان مشاهده یا نمایش مسیر و زمان آغاز مرحله، در صورت وجود (و

 د.رسیده باش IFSCداوری یا  هیئت رئیسهرگونه اطالعات دیگری كه به تصویب  (ز

 ای موفق نشود كه:دهندهاگر مسابقه -12-6-5

 نام كند؛ یادر مرحله/منطقه قرنطینه ثبت منتشرشدهشدن پیش از زمان بسته (أ

 هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود، (ب

-به گهروه  هاآنیص دهندگان باقیمانده و تخصدهنده از فهرست شروع رسمی آن مرحله از مسابقه حذف شود. ترتیب مسابقهآنگاه باید مسابقه

 در صورت وجود( باید بدون تغییر بماند.شروع )های 
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 انتشار نتایج

 محاسبه شود. -۷-08باید بر اساس بند  قهرمانی جهاندهندگان هر رویداد بندی برای مسابقهنتایج و رده -12-6-6

 صهورت بهه دهنده باید آماده شود. فهرسهت نتهایج موقهت بایهد     بندی هر مسابقهدر پایان هر مرحله از مسابقه، فهرست نتایج موقت و رده -12-6-7
توانند تذكر دهندگان میو/یا مسابقه هاتیمتشر شود، و سرپرستان اطالعات موقت كه در انتظار نهایی شدن فهرست نتایج رسمی است، من

 پرده نمایش داده شود. بر رویشود كه نتایج موقت در حین تمام مراحل مسابقه دهند. توصیه می ارائه غیررسمی

رسهت نتهایج رسهمی بایهد     رسمیت یافت، فه IFSCداور نیاز اصالح شد، و با امضای  در صورتکه فهرست نتایج موقت بررسی، و ازآنپس -12-6-8
 منتشر شود.

در تمهام   هها آندهندگان، همهراه بها نتهایج    بندی نهایی تمام مسابقهدهنده ردهنتایج كه نشان شده یکیدر پایان مسابقه، فهرست رسمی  -12-6-9
 داوری امضا شده و منتشر شود. هیئت رئیسو  IFSC، توسط داور شدهآمادهاست، باید مراحل مسابقه 

و یهک   منتشرشهده ، در تابلوی اعالنات رسمی مسابقه شدهآماده IFSCتوسط  شدهتصریحهای نتایج رسمی باید در قالب تمامی فهرست -12-6-11
 ها قرار گیرد.، گوینده مسابقه و نمایندگان رسانههاتیمداوری، سرپرستان  هیئتنسخه كپی از آن در اختیار اعضای 

 بندی قهرمانی جهانرده  -12-1

 های رویدادبندیرده

 :بندیرده -12-7-1

 و سرعت شركت كرده است؛ و Boulder ،Leadای كه در رویدادهای دهندههر مسابقه (أ

 هر تیمی كه در رویداد سرعت تیمی شركت كرده است. (ب

 های مربوطه در بخش دوم این قوانین محاسبه شود.باید مطابق فصل (ج

 Overallبندی رده

كهه بهه نحهوه زیهر      شهود شهركت داده   آن رویداد Overallبندی باید در ردهای كه در هر سه رویداد شركت كرده است دهندههر مسابقه -12-7-2
 گردد:محاسبه می

 دهندگانِ در هر سه رشته، امتیازی را به دست آورده است، برابر با آن امتیاز؛ یادهنده در مقایسه با سایر مسابقهاگر تنها یک مسابقه (ب

 ایشاناند، برابر با میانگین نسبی امتیاز سب كردهدهنده یک امتیاز مشترد را ك)یا بیشتر( مسابقه 8اگر  (ج

هركدام از ایشان برابر با  Overallام شدند، را كسب كردند، امتیاز 2نفر مشتركاً نفر  4برای مثار اگر 
(2+۱+01+00)

4
=     خواهد بود. ۱/5

های او در هر گرایش محاسبه گردد. هر ورزشکار باید به ترتیب با ضرب امتیاز رتبهی واجد شرایط باید دهندههر مسابقهی كل رتبهامتیاز  -12-7-3
دهنهدگانی امتیهاز   بندی گردد. )یعنی مقدار كمتر بهتر است( با این شرط كه وقتی مسابقهصعودی امتیاز رتبه كل محاسبه شده برای او رده

هها تعیهین   اند باید با توجه به مقایسهه دو بهه دوی گهرایش   ساوی شدهنسبی افرادی كه م Overallی كل مساوی كسب كردند، رتبه رتبه
 گردد.

 دهندگان مساویرفع تساوی دو به دو مسابقه مثار:

 رتبه امتیازها سرعت Lead Boulder دهندهمسابقه

فالدهنده مسابقه  8 ۳ 08 822 0 

بدهنده مسابقه  ۱ 2 4 822 8 

 زیر انتشار خواهد یافت: صورتبه Overallی نتیجه -12-7-4

 در هر سه رویداد انفرادی واردشدهدهندگان به دنبار تکمیل هر رویداد انفرادی و بر اساس نتایج مسابقه Overallبندی موقت رده (أ

 Overallندی باز رده شركت نکردند رویداد مجزادهندگانی كه وارد شدند اما در هر سه بندی رسمی پس از اتمام هر سه رویداد. مسابقهرده (ب
  رسمی حذف خواهند شد.

 بندی تیم ملیرده
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دهنده نخسهت ههر گهرایش    بندی تیم ملی به سی مسابقهرده منظوربهبه دنبار تمام شدن مرحله انفرادی در هر مسابقه قهرمانی جهان،  -12-7-5
 :دوش داده بندی زیرباید امتیازات رده

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 5 ششم و بیست 01 یکم و بیست 81 شانزدهم 30 یازدهم 4۷ ششم 011 اور

 4 هفتم و بیست ۱ دوم و بیست 02 هفدهم 82 دوازدهم 43 هفتم 21 دوم

 3 هشتم و بیست 2 سوم و بیست 06 هجدهم 86 سیزدهم 41 هشتم 65 سوم

 8 نهم و بیست ۷ چهارم و بیست 04 نوزدهم 84 چهاردهم 3۷ نهم 55 چهارم

 0 امسی 6 پنجم و بیست 08 بیستم 88 پانزدهم 34 دهم 50 پنجم

مقادیر باید به  .شودگیری برای امتیازهای مساوی محاسبه میكنند، از راه میانگین، كسب مییکسان رتبهبا  دهندگانمسابقهكه  زیامتیانکته: 
 عدد صحیح گرد شوند.

دهنده برتر تیم در دسته و بهرای  مسابقه (3سه )بندی بندی تیم ملی باید با اضافه كردن امتیازات ردهمسابقه قهرمانی جهان، ردهدر پایان  -12-7-6
 باید به ترتیب نزولی امتیازشان مرتب شوند.  هاتیمو  شدهمحاسبههر رویداد انفرادی 

 ها و جوایزمدال -12-2

 :جهان نیقهرمادر پایان مسابقه  -12-8-1

 های طال، نقره و برنز اهدا شهود. به ترتیب مدار رویداد انفرادیدهندگان رتبه اور و دوم و سوم از هر دسته و برای هر مسابقهباید به  (أ
 و سرعت. Bouldering ،Lead مثارعنوانبه

های طال و نقره و داراند، به ترتیب مهای اور و دوم و سوم را در هر دسته و برای سرعت تیمی كسب كردههایی كه رتبهباید به تیم (ب
 برنز اهدا شود.

 های طال و نقره و برنز اهدا شود.از هر دسته به ترتیب مدار Overallبندی دهندگان رتبه اور و دوم و سوم ردهباید به مسابقه (ج

 های مساوی باید چندین مدار اهدا شود.نکته: در صورت وقوع جایگاه

 اهدا شود. جهان یقهرمان كه در مسابقه برگزار شده است، جایزه یشیهر گراباید به نفر اور از هر دسته و برای  (د

 جهان اهدا شود. Overallجایزه قهرمانی جهان از هر دسته  Overallبندی باید به نفر اور رده (ه

و  Bouldering ،Lead مثهار عنوانبه ، جوایز نقدی اهدا شود.رویداد انفرادیدهنده برتر از هر دسته و برای هر باید به شش مسابقه (و
 سرعت.

را  زیجهوا  فهرسهت  آنگهاه  ،فراتهر رفهت   حهداقل  مقدار از زیجوا نیا اگر .كندمی نییتع IFSC رهیمدئتیهرا  فصل هر زیجوا زانیم حداقل -12-8-2
 كنند.مشخص میمسابقه  یبرگزار كمیته توافق با IFSC مدیرههیئت

 هامراسم -12-1

گهردد قهرار داشهته باشهد.     پروتکل )شامل ضرورت حضور( مراسم افتتاحیه باید در فرم اطالعات مسابقه كه توسط برگزاركننده منتشر می -12-9-1
هیئت داوری مجاز كرده باشد، تخطی از انجام پروتکل منتشر شده باید تیم را مشمور رونهد انضهباطی مطهابق     رئیسغیراز مواردی كه به

 ( كند.)روند انضباطی 4فصل 

 IOCشود، باید با تشهریفات   دهیسازمانباید  ی نهاییمرحلهبندی مراسم اهدای جوایز كه در پایان مسابقه و بالفاصله پس از پایان جمع -12-9-2
 اجباری است. قهرمانی جهانها مطابقت داشته باشد. پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای مسابقات این مراسم

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

 افزاییضدتوان هاآزمایش -12-12

-توانالمللی آن كشور، كد جهانی ضدافزایی را مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینضدتوان هاآزمایشفدراسیون عضو/میزبان باید  -12-11-1

 و روند و قوانین انضباطی، تدارد ببیند. IFSCافزایی افزایی و سیاست ضدتوان

 افزایی حداقل باید از افراد زیر گرفته شود:توانضد هاآزمایش -12-11-2
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 ای؛یا بر حسب دستور ناظر فنی هر ورزشکار راه یافته به فینار در هر گرایشی در هر مسابقه نفر اور هر دسته از هر رویداد انفرادی (ج

 برندگان هر دسته رویداد سرعت تیمی؛ و (أ

 ركورد جدید جهانی در سرعت كسب كند. ای كه دهندهمسابقههر  (ب



 ۷6  5/0 نسخه - 8102قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 قهرمانی جها  جوانا مسابقات  -۲3

 مقدمه -11-1

 .شود برگزار سار هر دیبا جوانانقهرمانی جهان  مسابقات ،IFSC هناماساس طبق -13-1-1

 هر سه گرایشو همچنین  زنان و مردان دهندگانمسابقههر دو دسته  شامل دیبا است IFSC مصوب هك قهرمانی جهان جوانان مسابقات -13-1-2
های مربوطه از بخش باشد كه در فصل ایگونههمانقالب جایگزین تعریف كرده باشد، قالب مسابقات باید  IFSCحالتی كه  غیرازبه .باشد

 اند.شدهتعریفدوم این قوانین 

قهرمانی جههان   مسابقه یک یبرگزار زمانمدت .شود برگزار 0هفته انیپا التیتعط در باید طورمعموربه قهرمانی جهان جوانان مسابقات -13-1-3
میهزان بهروز    هكه  شهود  موضهوع  نیه ا به ژهیو توجه دیبا ،ییهارقابت نیچن یبرگزار زمان نییتع هنگام .است روز( 5) پنج ثركحدا ،جوانان

 جوان، به حداقل برسد. اندهندگمسابقه یبرا، شدهمعیندر تاریخ حاصل از شركت در مسابقه  تحصیلی مشکالت

 شایستگی -11-2

 د.باشن قهرمانی جهان جوانان مسابقاتالمللی باشند، باید واجد شرایط مسابقه دادن در دارای پروانه معتبر بیندهندگانی كه فقط مسابقه -13-2-1

 های سنی زیر باشد:باید شامل گروه قهرمانی جهان جوانانمسابقات  -13-2-2

سار پیش از تاریخ برگزاری مسهابقه   05یا  04هستند كه سار تولدشان  سنی گروه این در نامواجد شرایط ثبت افرادی: Bنوجوانان  (أ

مهیالدی   0۱۱2 ایه  0۱۱۷ یهها سهار  در دیه بامیالدی  8108 سار قهرمانی جهان جوانان مسابقات گاندهندمسابقه ،مثار یبرا باشد.
 .باشند شده متولد

سار پیش از تاریخ برگزاری مسهابقه   0۷یا  06هستند كه سار تولدشان  سنی گروه این در نامواجد شرایط ثبت افرادی :Aنوجوانان  (ب

مهیالدی   0۱۱6 ایه  0۱۱5 یهها سهار  در دیه بامیالدی  8108 سار قهرمانی جهان جوانان مسابقات دهندگانمسابقه ،مثار یبرا باشد.
 .باشند شده متولد

 سار پیش از تاریخ برگزاری مسابقه باشد. 0۱یا  02هستند كه سار تولدشان  سنی گروه این در نامواجد شرایط ثبت افرادی جوانان: (ج

 شده متولدمیالدی  0۱۱4 ای 0۱۱3 یهاسار در دیبامیالدی  8108 سار قهرمانی جهان جوانان مسابقات دهندگانمسابقه ،مثار یبرا
 .باشند

 سار تولدبر حسب  قهرمانی جهان جوانانهایِ سنی مسابقات گروه
 جوانان Aنوجوانان  Bنوجوانان  سار برگزاری مسابقه

8105 8111 8110 0۱۱2 0۱۱۱ 0۱۱6 0۱۱۷ 

8106 8110 8118 0۱۱۱ 8111 0۱۱۷ 0۱۱2 

8102 8118 8113 8111 8110 0۱۱2 0۱۱۱ 

8102 8113 8114 8110 8118 0۱۱۱ 8111 

810۱ 8114 8115 8118 8113 8111 8110 

 قالب -11-1

و بها   انهد شهده تعریهف های مربوطه از بخش دوم این قهوانین  باشد كه در فصل ایگونههمانباید  قهرمانی جهان جوانان همسابقهر قالب  -13-3-1
 بندهای زیر تکمیل شود:

و  شدهانجامها های سنی و دستهنهایی( باید برای تمامی گروه)نظیر یک چهارم نهایی و نیمه ی نهاییمرحلهدر رویداد سرعت، هر دور از  -13-3-2
 مرحله بعدی آغاز شود. ازآنپس

                                                                        
 شنبه است. ویراستارمنظور تعطیالت آخر هفتة كشورهای مسیحی یعنی روزهای شنبه و یکه  0



 ۷۷  5/0 نسخه - 8102قوانین   مسابقات و لیگكمیته ، نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون كوه

 

 دهندگاننام مسابقهثبت -11-4

ام نه توانند تمامی اعضای رسمی تیم خود را كه مجاز به ورود به محدوده مسابقه هستند را ثبهت های عضو در مهلت قانونی میفدراسیون -13-4-1
ههای زیهر   المللی معتبهر بهوده و یکهی از سهمت    نام شوند، باید دارای پروانه بینثبت IFSCسایت كنند. این مسئولین كه باید از طریق وب

 برایشان مشخص شود:

 ( مدیر تیم0) کی (أ

 ( مربی تیم به ازای هر گرایش3) سه (ب

 دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان( 3) سه  (ج

تیم ملی خهود را )در صهورت قابهل     IFSCنام رسمی ثبت هایبرگهتوانند در های عضو میفدراسیون -8-8-03و  -0-8-03با توجه بند  -13-4-2
 كنند: نامثبتعمار بودن( ا

و همچنین قهرمهان   نام شوند(اند ثبتای )كه باید در گرایشی كه قهرمان شده/جوانان جهانی/قارهساالنبزرگ حار حاضرهر قهرمان  (أ
 ؛ایای جهانی/قارهتركیبی

 گرایشبرای هر گروه سنی و بیشتر برای هر دسته و  دهندهمسابقه (4چهار )اضافه بر بند الف(  (ب

دهنهدگان بایهد در   . ایهن مسهابقه  Overallبیشتر برای هر دسته در هر گروه سنی برای  دهنده( مسابقه8اضافه بر بند الف( و ب( دو ) (ج
 رتبه كسب كنند. Overallهای انفرادی و گرایش شركت كرده باشند تا در گرایش 3تمامی 

هها  دهنهدگان در گهروه  را از نحوه تخصیص مسابقه IFSCاسیون عضو باید گردیدند، فدرگروه اعزام می 8دهندگان در در صورتی كه مسابقه
گردنهد. ایهن   مطلع كند. اگر فدراسیون عضو خود این كار را انجام ندهد مسهابقه دهنهدگان بهه صهورت تصهادفی در دو گهروه تقسهیم مهی        

 بندی باید به صورت محرمانه باشد.تقسیم

  شود: تأییدباید  -8-4-03و  -0-4-03 متعاقب بندهای شدهنامثبتحضور تمام اشخاص  -13-4-3

 نام نکرده باشد( در محدوده مسابقه؛ یاهیچ مسئور تیمی ثبت كهدرصورتیدهنده یا مسابقه) میتبا حضور حداقل یک مسئور رسمی  (أ

ناشی از ترافیک و غیره كهه مهانع    تأخیرایط خاص نظیر اعتصاب، داوری فقط در شر هیئت رئیسو/یا  IFSCبا ارسار پیامک به ناظر  (ب
 حضور شخص شده است.

 در فرم اطالعات مسابقه كه توسط میزبان تهیه شده است. شدهتعییندر هر حالت فو  زودتر از زمان 

 گذاشته شود.تواند نام مینکته: بسته به جدور زمانی مسابقه، پس از آغاز روز نخست مسابقه، جلسات تکمیلی ثبت

 اعالم نکرده باشند، از فرم آغاز رسمی حذف خواهند شد. -3-4-03كه حضورشان را مطابق بند  ایشدهنامثبتدهندگان مسابقه -13-4-4

پهس از ایهن    ( روز پیش از نخسهتین روز مسهابقه باشهد.   01) دهباید  قهرمانی جهان جواناندر هر مسابقه  نام تیممهلت زمانی برای ثبت -13-4-5
كرده و  نظرصرفتوانند تحت شرایط خاص از برخی اعضای تیم های عضو می، فدراسیون-3-4-03با رعایت بند  مهلت زمانی، و همواره

 شود. شدهنامثبتاعضایی تیم جدید را جایگزین كنند. اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد  هاآنبجای 

 نیجلسات( فجلسه ) -11-5

 والً پیش از آغاز مسابقه باید برگزار شود. هدف از جلسه فنی عبارت است از:جلسه فنی معم -13-5-1

 انجام گرفته است(. IFSC سایتوبو هر تغییری كه نسبت به اطالعات ذكرشده و مسابقه )تعیین جدور زمانی  (أ

 های رسمی شروع مرحله مقدماتیصدور فهرست (ب

 ه اعمار قوانین در مسابقه است.ای كه مربوط بتعیین هر اطالعات ویژه (ج

 موجود نیست. IFSC سایتوبدر میان گذاشتن هرگونه اطالعات منطقی كه در  (د

 تواند برای هر رویداد گذاشته شود.ای مینکته: بسته به جدور زمانی مسابقه، جلسات فنی جداگانه

 های شروع و نتایجانتشار فهرست -11-1

 های شروعانتشار فهرست
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 سهایت وب( روز پهیش از برگهزاری مسهابقه در    4چههار ) اند باید حهداقل  دهندگانی كه وارد هر رویداد قهرمانی جهان شدهفهرست مسابقه -13-6-1
IFSC .منتشر شود 

 های مربوطه در بخش دوم از این قوانین محاسبه شود.جهانی باید مطابق فصلدهندگان در هر رویداد جامترتیب شروع مسابقه -13-6-2

 زیر آماده شوند: صورتبهباید ی هر دسته و گروه سنی براهای رسمی شروع فهرست -13-6-3

 ذكرشهده فو   -3-4-03نام كه در بند ثبت تأییدبرای مرحله مقدماتی، در جلسه فنی پیش از رویداد مربوطه و با رعایت مهلت زمانی  (أ
 است.

 هرگونه روند اعتراض بندیجمعدیگر به دنبار انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از  هر مرحلهبرای  (ب

كهردن منتشهر شهود و یهک كپهی از آن در اختیهار       ، تابلوی رسمی اعالنات مسابقه و در منطقه قرنطینه/گرمIFSC سایتوبو در هر حالت در 
 ها قرار گیرد.، گوینده مسابقه و نمایندگان رسانههاتیمن داوری مسابقه، سرپرستا هیئتاعضای 

 های شروع باید شامل اطالعات زیر باشند:فهرست -13-6-4

 و مرحله مربوطه ، گروه سنیدسته (أ

 ترتیب شروع (ب

 دهندهكشور هر مسابقه IOCنام و كد  (ج

 دهنده، در صورت وجودبندی جهانی هر مسابقهرده (د

 نام مرحله( در صورت نبود قرنطینه زمان اتمام ثبتوجود ) در صورتزمان باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه،  (ه

 زمان مشاهده یا نمایش مسیر و زمان آغاز مرحله، در صورت وجود (و

 رسیده باشد. IFSCداوری یا  هیئت رئیسهرگونه اطالعات دیگری كه به تصویب  (ز

 د كه:ای موفق نشودهندهاگر مسابقه -13-6-5

 نام كند؛ یادر مرحله/منطقه قرنطینه ثبت منتشرشدهشدن پیش از زمان بسته (أ

 هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود، (ب

-به گهروه  هاآندهندگان باقیمانده و تخصیص دهنده از فهرست شروع رسمی آن مرحله از مسابقه حذف شود. ترتیب مسابقهآنگاه باید مسابقه

 صورت وجود( باید بدون تغییر بماند.در شروع )های 

 انتشار نتایج

 محاسبه شود. -۷-03باید بر اساس بند  قهرمانی جهان جواناندهندگان هر رویداد بندی برای مسابقهنتایج و رده -13-6-6

 صهورت بهه دهنده باید آماده شود. فهرسهت نتهایج موقهت بایهد     بندی هر مسابقهرحله از مسابقه، فهرست نتایج موقت و ردهدر پایان هر م -13-6-7
توانند تذكر دهندگان میو/یا مسابقه هاتیماطالعات موقت كه در انتظار نهایی شدن فهرست نتایج رسمی است، منتشر شود، و سرپرستان 

 پرده نمایش داده شود. بر رویشود كه نتایج موقت در حین تمام مراحل مسابقه دهند. توصیه می ارائه غیررسمی

رسمیت یافت، فهرسهت نتهایج رسهمی بایهد      IFSCداور نیاز اصالح شد، و با امضای  در صورتکه فهرست نتایج موقت بررسی، و ازآنپس -13-6-8
 منتشر شود.

در تمهام   هها آندهندگان، همهراه بها نتهایج    بندی نهایی تمام مسابقهدهنده ردهنتایج كه نشان شده یکیدر پایان مسابقه، فهرست رسمی  -13-6-9
 داوری امضا شده و منتشر شود. هیئت رئیسو  IFSC، توسط داور شدهآمادهاست، باید مراحل مسابقه 

و یهک   شرشهده منت، در تابلوی اعالنات رسمی مسابقه شدهآماده IFSCتوسط  شدهتصریحهای نتایج رسمی باید در قالب تمامی فهرست -13-6-11
 ها قرار گیرد.، گوینده مسابقه و نمایندگان رسانههاتیمداوری، سرپرستان  هیئتنسخه كپی از آن در اختیار اعضای 

 قهرمانی جهان جوانانبندی رده  -11-1

 های رویدادبندیرده

ههای مربوطهه در بخهش    فصل باید مطابق و سرعت شركت كرده است Leadرویدادهای از  هر یکای كه در دهندههر مسابقه بندیرده -13-7-1
 دوم این قوانین محاسبه شود.
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 بندی تیم ملیرده

دهنهده  بندی تیم ملی به سی مسهابقه رده منظوربه، قهرمانی جهان جوانانانفرادی در مسابقه نهایی هر رویداد به دنبار تمام شدن مرحله  -13-7-2
 :دوش داده زیر بندیباید امتیازات ردهدر هر دسته و در هر گروه سنی، نخست هر گرایش 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 5 ششم و بیست 01 یکم و بیست 81 شانزدهم 30 یازدهم 4۷ ششم 011 اور

 4 هفتم و بیست ۱ دوم و بیست 02 هفدهم 82 دوازدهم 43 هفتم 21 دوم

 3 هشتم و بیست 2 سوم و بیست 06 هجدهم 86 سیزدهم 41 هشتم 65 سوم

 8 نهم و بیست ۷ چهارم و بیست 04 نوزدهم 84 چهاردهم 3۷ نهم 55 چهارم

 0 امسی 6 پنجم و بیست 08 بیستم 88 پانزدهم 34 دهم 50 پنجم

 .شهود امتیازهای مساوی محاسهبه مهی  گیری برای كنند، از راه میانگین، كسب مییکسان رتبهبا  دهندگانمسابقهكه  ایOverall زیامتیانکته: 
 مقادیر باید به عدد صحیح گرد شوند.

ههر  دهنده برتهر تهیم در   مسابقه (3سه )بندی بندی تیم ملی باید با اضافه كردن امتیازات رده، ردهقهرمانی جهان جواناندر پایان مسابقه  -13-7-3
 باید به ترتیب نزولی امتیازشان مرتب شوند.  هاتیمو  شدهمحاسبهگروه سنی و گرایش دسته و برای هر 

 ها و جوایزمدال -11-2

 :قهرمانی جهان جواناندر پایان مسابقه  -13-8-1

ههای طهال،   هر رویداد انفرادی به ترتیب مهدار هر گروه سنی و در دهندگان رتبه اور و دوم و سوم از هر دسته و برای باید به مسابقه (أ
 و سرعت. Lead مثارعنوانبهنقره و برنز اهدا شود. 

 های مساوی باید چندین مدار اهدا شود.در صورت وقوع جایگاه نکته:

 اهدا شود. قهرمانی جهان جوانان جایزهانفرادی  دادیهر رو هر گروه سنی درباید به نفر اور از هر دسته و برای  (ب

 هامراسم -11-1

باید در مراسم افتتاحیه شركت كنند. تخطی از این قهانون  دهندگان داوری مجاز كرده باشد، تمام مسابقه هیئت رئیسمواردی كه  غیرازبه -13-9-1
 )روند انضباطی( كند. 4دهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل باید مسابقه

 IOCشود، باید با تشهریفات   دهیسازمانباید  ی نهاییمرحلهبندی مراسم اهدای جوایز كه در پایان مسابقه و بالفاصله پس از پایان جمع -13-9-2
 اجباری است. قهرمانی جهان جوانانها مطابقت داشته باشد. پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای مسابقات ماین مراس

( فینالیست برتر هر گرایش باید در مراسم اههدای جهوایز شهركت كننهد.     3سه )داوری مجاز كرده باشد،  هیئت رئیسمواردی كه  غیرازبه -13-9-3
 )روند انضباطی( كند. 4دهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل هتخطی از این قانون باید مسابق

 افزاییضدتوان هاآزمایش -11-12

-توانالمللی آن كشور، كد جهانی ضدافزایی را مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینضدتوان هاآزمایشفدراسیون عضو/میزبان باید  -13-11-1

 و روند و قوانین انضباطی، تدارد ببیند. IFSCافزایی افزایی و سیاست ضدتوان

 .گرفته شودو هر گروه سنی و برای هر گرایش  هر دستههای اور رتبهافزایی حداقل باید از توانضد هاآزمایش -13-11-2
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 مهیضم
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 معلولین -۲4

 مقدمه -14-1

 :IFSCمطابق اساسنامه  -14-1-1

 شوند؛ و دهیسازمانمجموعه مسابقات جام معلولین باید هر سار  (أ

 برگزار شود. 8102و  8106، 8104زوج مانند  یهاسارو در  دو سارمسابقه قهرمانی معلولین جهان باید در هر  (ب

 شده باید مطابق قوانین زیر باشد: دهیسازمانهر مسابقه  -14-1-2

 و/یا سرعت باشد؛ و Bouldering ،Leadهای تواند شامل گرایشمی (أ

 های مردان و زنان باشد؛باید برای دسته (ب

 باشد: -8-8-04های معلولیت ذكرشده در بند ستهرای دباید دا (ج

I. ( مسابقه6حداقل شش )( كشور در هر دسته برای قهرمانی معلولین جهان و 3( و سه )4دهنده به ترتیب از حداقل چهار )
 نام كرده باشند. های معلولین جهان ثبتجام

II. ها مطهابق بها تصهویر    های ذكر شده باشد، ادغام دستهیک دسته، كمتر از حداقلنامی در دگان ثبتندهاگر تعداد مسابقه
 زیر انجام پذیرد. II-ج-04-0-8

III.  اگر جام معلولین جهان با رویداد جام جهانیIFSC  ههای آزاد را تها سهه    تواند تعهداد دسهته  برگزار گردد؛ برگزاركننده می
 خواهد گردید. یرساناطالعدسته محدود نماید. چنین تصمیمی از قبل 

 هاادغام دسته -II-ج-8-0-04تصویر 

 

 شایستگی -14-2

المللی باشهند، بایهد واجهد شهرایط     سار سن در سار برگزاری مسابقه دارند و دارای پروانه معتبر بین 06دهندگانی كه حداقل فقط مسابقه -14-2-1
 معلولین یا قهرمانی معلولین جهان هستند.  یهاجاممسابقه دادن در مسابقات 

برای  شدهمنصوبپزشکی  هیئتاند، باید توسط نام كردهشده تحت این قوانین ثبت دهیسازماندهندگانی كه برای مسابقات مسابقهكلیه  -14-2-2
دهندگانی كه قادر به دادن مسابقه قرار گیرد. تأییدشان برای مسابقه مورد مربوطه شدهیبندطبقهمسابقه مورد آزمایش قرار گیرند تا دسته 

معلولین به طور خالصهه در جهدور زیهر آمهده اسهت)منبع      های بندیند یا انجام آزمایش را رد كنند، نباید مسابقه دهند. طبقهآزمایش نباش
 :وجود دارد.( IFSCرسمی در سایت 

 سطح نارسایی ناحیه بدن نارسایی دسته بندیطبقه

 ییناس 

B1 

 ییناس 

 دهندگان نابینای كاملمسابقه یر وی  چشم

B2  درصد 5و/یا میدان دید كمتر از  61/8دهندگان با فهم بینایی كمتر از مسابقه چشم یر وی 

B3 81تها   درصد 5و/یا میدان دید بین  61/6تا  61/8دهندگان با فهم بینایی بین مسابقه یر وی  چشم 
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 درصد

قطعی وسد 

 پایا 

AL-1 
 (نشست )

رز وسد ورون 

 یا نقصان عضو

 رز آن یبسترک ای،  دین مفصل( ی ررنکامل ) دین  پا 2

AL-2 1 کامل، مفصل ررن پا، ساق پا 
AU-1 
)قطع 

  ازی(
 وسد 2یا  1

 رز آن یبسترک ای ازی: کامل ی  2 -

 قطع رز مفصل تان  ای ازی: کامل ) دین تان ،  دین مفصل(  1 -

AU-1 
)قطع 

 ساعد(
 وسد 1

  دین ساعد -

  دین وسد )مفصل مچ وسد موجوو( -

 رز رنگشتان( یمفصل چستمام رنگشتان وسد )تامل رنگشد تسد ی ی -

 دیمحدیو

قدرت  ،یحرکت

 :ی تعاول
LRP 

)قبال عصبی 

 عضالنی(

RP1 

 

Hypertonia  از تدن ایخم  قیرز طر یرسپاسم ورئم یم  

ور  یینارسا

قدرت 

 یعضالن

 یم 
 وسد ی پا 4رز  athetosistic دیجنب  تد ایرسپاسم  -

 وسد ی پا 4ور  tonus دیمتوسط تا تدمشکل  -

Ataxia  تن  مسن ایی  یرندرم فوقان دیمشکل کنترل تد ایی/  فسضع ارسقدرت  س یم 

RP2 

 

 یینارسا

 وون  رفعالسغ

 بمحدیوه

 حرکد

 تان -

رتصال ما  -

تان  ی  نس 

 آرنج

-Torso 

 )تن (

 یرگون 

Hypertonia  قا ل توج  رز عضل    یرفزر یمTonus 

ور  یینارسا

قدرت 

 یعضالن

 یم 

 وسد ی پا 4تا  2ور  Tonusمشکل  -

 پا Tonus 2 دیمشکل متوسط تا تد -

 ک  منجر    مشکل ور رره رفتن گروو یرندرم تحتان دیمشکالت تد -

 یم  یشیپرحرکد
 تن  مسن ایی  یفوقان بیامشکل متوسط کنترل رندرم ایقدرت محدیو ی/  -

 تن  مسن ایی  یفوقان بیاکنترل رندرم زسورسد ی مشکل ناچ بررزش کار رو -

RP3 

 

 یینارسا

 وون  رفعالسغ

 بمحدیوه

 حرکد

 آرنج-

رتصال ما  -

آرنج ی  نس 

 مچ وسد

 مچ-

 کمر-

رتصال ما -

کمر ی  نس 

 زرنو

 زرنو-

 نسرتصال  -

 زرنو ی مچ پا

 یرگون 

Hypertonia  صسقا ل تشخ یمتوسط رما    ررحت  یرفزر یم 

ور  یینارسا

قدرت 
 یم 

وسد ی پا ی تن     عالیه مشکل  4ور  دیمشکل کنترل متوسط تا تد -

 دنیک  ور حال وی ییماینگ
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 وسد ی پا 4ور  Tonusتا متوسط رز  زسمشکل ناچ - یعضالن

 Tonus hemicorpمتوسط  زتاسمشکل ناچ -

ک   اعث عدم رمکان  quadriplegia ای hemiplagia رستاث یمشکل حدرقل -

  ا تقارن گروو. دنیوی

 یم  یشیپرحرکد
عدم  جاویک   اعث ر یتحتان بیایم  رندرم ای کیور  Tonusمشکل   یرفزر -

 .تقارن گروو

 

 یدهنهدگان مسابقه. همه ردیقرار گ یبندگردد كه چشم بهتر مالد طبقه حینحو تصح نیبه ا دیبا دید دانیو م یینایب زانیم یریتوجه: اندازه گ
 یبنهد به منظور طبقه ر،یخ ایادوات استفاده كنند  نیمسابقه از ا نیچه بخواهند در ح كنندیاستفاده م نکیع ای یاصالح ،یتماس یكه از لنزها

 پزشک در كشور خود را ارائه دهد.توسط چشم نهیمعا یپزشک یگواه کینام در هنگام ثبت دیبا دهندهمسابقه. ندیادوات استفاده نما نیاز ا دیبا

احساس به بازرسان مسابقه دست  نیا دهندهمسابقهكه پس از مشاهده عملکرد  ی. در صورتكندیم نییبازرسان مسابقه را تع یپزشک ونیسیكم
 یبنهد ق را دارد كهه او را در طبقهه  حه  نیه بازرسان مسهابقه ا  قیاز طر IFSCگردد  یبنددسته یگرید یدر رده دیبا دهندهمسابقه کیدهد كه 

 قرار دهد. یدیجد

 مثهار عنوانبهباشد )نامشخص  -8-8-04تحت بند  موردنیاز هاآزمایشدهندگان به دنبار برای مسابقه موردنظربندی طبقه كه یحالتدر  -14-2-3
 اینکه مهدارد بیشهتر وجهود نداشهته باشهد(، آنگهاه      بندی كند یا دهنده را طبقهقاطع مسابقه صورتبهپزشکی پیش از مسابقه نتواند  هیئت
 مسابقه دهد. مرتبط آن مسابقه ی/دستهبندیطبقهباالترین دهنده مربوطه فقط حق خواهد داشت كه در مسابقه

ای برای چشم، پروتز و ...( كهه بهه تهیم پزشهکی ارائهه نشهده اسهت و در        ی خارجی )وسیلهدهندهدهندگان نباید از هرگونه كمکمسابقه -14-2-4
 .بندی ایشان لحاظ نگردیده است استفاده نمایندطبقه

ان به جهز  انگشت یهمه ه دست نباید از هیچ گونه پروتزی استفاده نمایند. نقص عضوحیویندگان ورررب نقص عضو رز نامسا ق  (أ
 گیرند.قرار میدست ی نقص عضو و نه در دسته NPDی در دسته شست

ا عدم استفاده از پروتز اعمار هیچ گونهه  توانند از پروتز استفاده كنند. استفاده یدارای نقص عضو از ناحیه پا می دهندگانمسابقه (ب
 ضریبی را در پی نخواهد داشت.

باید از پوششی كه به طور كامل امکان از مشاهده كردن جلوگیری نمایهد   B1ی دارای محدودیت بینایی دسته دهندگانمسابقه (ج
طبیق قیورنسن ور   خواست ایشهان بهر   هایی تهیه كند كه در صورت درتواند پوشش)ابزار شخصی( استفاده كنند. برگزاركننده می

یا حرکد کروند یا رفتاوند  ایید صیعوو   گروو. رگر پوت  رسانیرطالعب فنی یا قررر وید. رین مستل   اید ور جلس رختسار آن

  متوقف گروو. ویندهمسا ق 

 قالب -14-1

Lead 

از بخهش دوم ایهن    6معلولین یا مسابقات قهرمانی معلولین جهان باید مطابق فصل  یهاجاماز  هر یکدر  Leadقالب برای رویدادهای  -14-3-1
 شود:مواردی كه در ادامه ذكر می غیرازبهقوانین باشد 

 ایمنی

با مشهورت سهرطراح و بها تأییهد رئهیس هیئهت داوری        IFSCمسابقه دهند. داور  Top Ropeصورت  اید     ویندگانمسا ق  (أ
یهک حمهایتچی كمکهی )نظیهر      دهندگانمسابقهتواند تصمیمی مبنی بر این كه در آغاز مسیر به منظور تأمین ایمنی بیشتر می

 حمایت بدنی( وجود داشته باشد.

 Harnessخالف یکهدیگر باشهد( بهه     هاشونده در جهت متضاد )زبانهپیچ یا خودقفل Karabinerطناب صعود باید توسط دو  (ب
یا با استفاده از نوارچسب ایمن شده است،  گره ضامنوسیله گره هشتی كه با دهنده متصل شود، طناب صعود نیز باید بهمسابقه
 ها متصل شود.Karabinerبه 

 روند مسابقه
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 مسابقه باید از دو مرحله مقدماتی و نهایی تشکیل گردد. (ج

 On Sightنابینا( به صورت  دهندگانمسابقهی نهایی)به غیر از برگزار گردد. مرحله Flashی مقدماتی باید به صورت مرحله (و

توانند چند برگزار گردد. مربیان می Flashنابینا باید به صورت  دهندگانمسابقهی نهایی برای  خواهد بود. مرحله
نابینا و راهنمایانشان تحت  دهندگانمسابقهیک دسته باشند یا خیر را راهنمایی كنند.  نابینا اعم از این كه در دهندگانمسابقه

ی توانند به منظور پیوستن به محوطهقوانین قزنطینه قرار دارند اما هنگامی كه رئیس هیئت داوری اعالم كند كه آنها می
دقیقه قبل از آغاز مسابقه باشد. از  31اعالم باید حداقل  توانند این كار را انجام دهند كه اینمسابقه قرنطیه را ترد كنند می

ی فراخوانی پخش گردد و اگر امکان ی مسیر باید به طور مداوم در منطقهشدهی نهایی ویدئوی ضبطاین لحظه تا پایان مرحله
صعود نمایشی نباید  رد.دقیقه قبل از تالش اولین نفر صورت پذی 31ضبط ویدئو وجود ندارد صعود نمایشی مسیر باید حداقل 

 توسط فردی كه دارای معلولیت است انجام پذیرد.

 روند مسیرخوانی

او متصل  Harnessدهنده باید خود را به حمایتچیان كنار دیواره كه باید طناب را به ی مسابقه مسابقهپس از ورود به محوطه (ه
ای كه ثانیه داده شود. این زمان از لحظه 41نهایی به مدت ی ی مشاهدهدهنده باید اجازهنمایند معرفی نماید. به هر مسابقه

 نماید آغاز گردد.گیرد و در حالتی كه نابینا باشد دیواره را لمس میدهنده مقابل دیواره قرار میمسابقه

را با یک دست  نشان داده شده است Topیا به عنوان  است Topای كه دارای عالمت دهنده آخرین گیرهزمانی كه مسابقه (ی
  گردد.آمیز تلقی میكنترر كند تالش او بر روی مسیر موفقیت

 زیر تعیین شود: صورتبهسهمیه برای مرحله نهایی باید شناور بوده و  (ز

 سهمیه نهایی دهندگان در مرحله مقدماتیتعداد مسابقه

 3 نفر 6یا مساوی  تركوچک

 4 نفر 04نفر تا  ۷

 6 نفر یا بیشتر 05

دهندگان بهر روی مسهیرها یها در رابطهه بها نتهایج       توسط مسابقه شدهكسباجتناب از هرگونه شبهه، هیچ ضریبی بر روی نتایج  منظوربه -14-3-2
 شان، نباید اعمار شود.عمومی

غیرقابهل  های مسهابقات معلهولین اصهالح و یها     تمام دسته رایب، باید شوندیماعمار  Leadای كه معموالً برای مسابقات  IFSCقوانین  -14-3-3
 اعمار شوند:

هسهتند،   Leadهها در  Quickdrawكه مربوط بهه انهداختن طنهاب در     -0-۱-6(ح-۱-۱-6و  -6-۱-6تا  -3-۱-6بندهای  (أ
 باشند. غیرقابل اعمار می

و دارای نقص عضو پا این امکان وجود دارد كه بها یهک جههش كوتهاه در      RPهای دهندگان دسته: برای مسابقه-0-۱-6بند  (ب
  محل قرارگیری خود برای یک شروع صحیح بر روی مسیر قرار گیرند.

باید اصالح یا غیرقابل  B3و  B1 ،B2های ند فقط برای مسابقات در دستهشواعمار می Leadدر مسابقات زیر كه معموالً  IFSCقوانین  -14-3-4
 اعمار شوند:

هها و همچنهین   توانند از مربی دستورات مربوط به جهت حركت، شکل گیهره دهندگان میمسابقه -5-2-6و  -5-۷-6بندهای  (أ
كننهد، دریافهت كننهد. هرگونهه تجهیهزات      را هم در حین بازه زمانی مشاهده مسیر و هم زمانی كه صعود مهی  هاآنن فاصله بی

 شود.بندی میدهنده تهیه شود كه جزو تجهیزات شخصی طبقهاست، باید توسط مسابقه موردنیازارتباطی كه برای این منظور 

Boulder 

از بخهش دوم   ۷معلولین یا مسابقات قهرمانی معلولین جهان باید مطابق فصهل   یهاجاماز  هر یکدر  Boulderقالب برای رویدادهای  -14-3-5
 شود:مواردی كه در ادامه ذكر می غیرازبهاین قوانین باشد 
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 ایمنی و طراحی

 گیرد.مسابقه دهند كه حمایت از روی زمین صورت می Top Ropeباید به صورت  دهندگانمسابقه (أ

ها خالف شونده در جهت متضاد )زبانهپیچ یا خودقفل Karabiner. طناب صعود باید توسط دو طناب باید تک طناب باشد (ب
یا با استفاده  گره ضامنوسیله گره هشتی كه با دهنده متصل شود، طناب صعود نیز باید بهمسابقه Harnessیکدیگر باشد( به 

 ها متصل شود.Karabinerاز نوارچسب ایمن شده است، به 

های شروع در حالت ایستاده قابل باید به نحوی طراحی شوند كه به خارج از دیواره سقوط ننمایند و تمامی گیره هاBoulder (ج
 گرفتن باشند.

 است به جز: -5-8-۷ها مانند بند طراحی گیره (د

 ی دارای نقص عضو دستی دست دارای عالمت برای دستهتنها یک گیره-

 ی دارای نقص عضو پای پا دارای عالمت برای دستهتنها یک گیره-

 روند مسابقه

 گردد.مسابقه باید از دو مرحله مقدماتی و نهایی تشکیل  (ه

 ی مقدماتی: مرحله (ی
ها بر اساس میزان سختی آنها صورت Boulderگذاری گردد. شمارهطراحی می Boulder 2ی سنی برای هر دسته و رده

ترین آنها به سخت 2تا  6های دارای سختی متوسط و شماره 5تا  8های و شماره Boulderترین ساده 0ی پذیرد. شمارهمی
 تالش بر روی هر مسیر انجام دهد. 5تواند حداكثر دهنده میآید. هر مسابقهاحتساب می

شد دهندگان كم بابدون صعود نمایشی برگزار گردد. در صورتی كه تعداد مسابقه Flashی مقدماتی باید به صورت مرحله
 های مقدماتی مشابه ادغام گردند.توانند در گروهها میهای سنی و دستهرده

رنگ برای مشخص كردن  3تواند حداكثر از ها است. طراح میصعودكننده تنها مجاز به استفاده از یک رنگ از گیره
Boulder.های یک منطقه استفاده نماید 
 Boulderی تالش خود به داور آن ی دادن برگهمسیر را به واسطهدهنده ترتیب و زمان تالش خود بر روی هر مسابقه
 نماید.تعیین می

باشد  0:31تواند كمتر از شده كه نمیدر زمان مشخص Boulder 2دهندگان یک گروه با همدیگر بر روی ی مسابقههمه
دقیقه بر زمان مذكور  8هر نفر اضافه نفر باشد، به ازای  31دهندگان یک گروه بیشتر از كنند. اگر تعداد مسابقهتالش می
لیست شروع كه بیانگر  Boulderشده باید قبل از مرحله اعالم گردد. در صورت ضرورت داور گردد. زمان مشخصافزوده می

 نماید.دهندگان است را فراهم میترتیب شروع تالش مسابقه
قدماتی یک بو  دیگر ی مک دقیقه مانده به پایان مرحلهگردد. یی مقدماتی با یک بو  بلند اعالم میآغاز و پایان مرحله

 گردد.پخش می

 ی نهایی:مرحله (ز
4 Boulder  به صورتOn Sight دهندگان وجود دارد.برای مسابقه 

ها به طور مشترد از گردد. اگر تعدادی از دستهبرگزار می IFSCی نهایی قوانین ی نهایی این مسابقات مشابه مرحلهمرحله
تواند بیش از یک ساعت ادامه پیدا نمایند؛ زمان بین بسته شدن قرنطینه و آغاز مسابقه میها استفاده میBoulderبرخی 
 كند.

 روند صعود

 ها:ی مسیر و تالش( حین مشاهدهB3و  B1 ،B2ی نابینایان )همراهی دسته (ح
ها از راهنمایی همراه یا ی بین گیرهها و همچنین فاصلهها، شکل گیرهتواند به منظور اطالع از جهت حركتمی دهندهمسابقه

 دهندگانمسابقهتواند گردد. همراه میمربی استفاده نماید. این مسئله شامل استفاده از ابزارهای ارتباطی در حین صعود نیز می
 مایی نماید.ی نابیانایان راهنمختلفی را در دسته

 بندی گردند:باید طبق معیارهای زیر رده دهندگانمسابقه (ط
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 اند؛( شدهTOPهایی كه در آن مرحله با موفقیت كامل )Boulderنخست، به ترتیب نزولی تعداد 

 شده است؛ها انجامBoulderهایی كه برای كامل شدن این دوم، به ترتیب صعودی تعداد تالش

 دهندگان در آن مرحله كسب شده است؛ی كه توسط مسابقهZoneسوم، به ترتیب نزولی تعداد امتیاز 

 شده است.انجام Zoneكه برای دستیابی به این امتیازهای  هاییچهارم، به ترتیب صعودی تعداد تالش

 زیر تعیین شود: صورتبهباید شناور بوده و  نهاییسهمیه برای مرحله  (ی

 سهمیه نهایی دهندگان در مرحله مقدماتیتعداد مسابقه

 3 نفر 6یا مساوی  تركوچک

 4 نفر 04نفر تا  ۷

 6 نفر یا بیشتر 05

 سرعت

از ایهن قهوانین    05معلولین یا مسابقات قهرمانی معلولین جهان باید مطهابق فصهل    هایجاماز  هر یکقالب برای رویدادهای سرعت در  -14-3-6
 باشد.

 ی مسههههههههیرها مشههههههههابه هههههههههم نباشههههههههد.همهههههههههتوانههههههههد بههههههههرای مسههههههههیر سههههههههرعت مههههههههی -14-3-7
ها به جهز نابینایهان   پذیرد. اولین تغییرات برای تمامی دستهتوسط طراحان صورت می IFSCچینش مسیر طبق مسیر رسمی ركورد جهانی 

  گردد.پذیرد. برای این سه دسته تغییرات بیشتری اعمار میدار صورت مینقص عضو دست و صندلی چرخ

 گاندهندنام مسابقهثبت -14-4

نهام  توانند تمامی اعضای رسمی تیم خود را كه مجاز به ورود به محدوده مسابقه هستند را ثبهت های عضو در مهلت قانونی میفدراسیون -14-4-1
ههای زیهر   المللی معتبهر بهوده و یکهی از سهمت    نام شوند، باید دارای پروانه بینثبت IFSCسایت كنند. این مسئولین كه باید از طریق وب

 خص شود:برایشان مش

 ( مدیر تیم0) کی

 مربیان

 دشدهییتأپزشکی یا پیراپزشکی  كاركنان

تیم ملی خود را )در صهورت قابهل    IFSCنام رسمی ثبت هایبرگهتوانند در های عضو میفدراسیون -3-8-04تا  -0-8-04 با توجه بند -14-4-2
 كنند: نامثبتعمار بودن( ا

 ای )فقط در گرایشی كه قهرمان شده است(؛/جوانان جهانی/قارهساالنبزرگهر قهرمان جاری  (أ

 برای هر دسته و گرایش مسابقه: (ب

I.  دهنده بیشتر( مسابقه4چهار )اگر فدراسیون عضو، كشور میزبان نباشد، تا 

II.  دهنده بیشترمسابقه( 08دوازده )اگر فدراسیون عضو، كشور میزبان باشد، تا 

 داوری، هیئهت  رئهیس و/یا  IFSCباید با ارسار پیامک به ناظر  -8-8-04و  -0-8-04متعاقب بندهای  شدهنامثبتحضور تمام اشخاص  -14-4-3
نشده باشد، حداكثر تا  تأییدیا در صورت اینکه چنین زمانی است )در فرم اطالعات مسابقه كه توسط میزبان تهیه شده  شدهتعییندر زمان 

 شود. تأییددقیقه مانده به شروع جلسه فنی(،  31

 اعالم نکرده باشند، از فرم آغاز رسمی حذف خواهند شد. -3-4-04 كه حضورشان را مطابق بند ایشدهنامثبتدهندگان مسابقه -14-4-4

( روز پیش از نخستین روز مسابقه جهام  31گردد باید سی )رگزار میای كه طبق این قوانین بدر هر مسابقه نام تیممهلت زمانی برای ثبت -14-4-5
شهرایط خهاص از    توانند تحهت های عضو می، فدراسیون-3-4-04جهانی معلولین باشد. پس از این مهلت زمانی، و همواره با رعایت بند 
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شده نامها اعضایی تیم جدید را جایگزین كنند. اما نباید تعداد اعضای تیم بیشتر از تعداد ثبتنظر كرده و بجای آنبرخی اعضای تیم صرف
 شود.

 جلسه فنی -14-5

 والً پیش از آغاز مسابقه باید برگزار شود. هدف از جلسه فنی عبارت است از:جلسه فنی معم -14-5-1

 انجام گرفته است(. IFSC سایتوبو هر تغییری كه نسبت به اطالعات ذكرشده و مسابقه )تعیین جدور زمانی  (أ

 های رسمی شروع مرحله مقدماتیصدور فهرست (ب

 ای كه مربوط به اعمار قوانین در مسابقه است.تعیین هر اطالعات ویژه (ج

 موجود نیست. IFSC سایتوبدر میان گذاشتن هرگونه اطالعات منطقی كه در  (د

 های شروع و نتایجفهرست انتشار -14-1

 های شروعانتشار فهرست

( روز پیش از برگزاری مسابقه جام جهانی و 85اند باید حداقل بیست و پنج )دهندگانی كه وارد هر رویداد جام جهانی شدهفهرست مسابقه -14-6-1
 منتشر شود IFSCسایت ( روز قبل از قهرمانی جهان در وب55پنجاه و پنج )

 های مربوطه در بخش دوم از این قوانین محاسبه شود.جهانی باید مطابق فصلدهندگان در هر رویداد جامترتیب شروع مسابقه -14-6-2

 زیر آماده شوند: صورتبههای رسمی شروع باید فهرست -14-6-3

 ذكرشهده فو   -3-4-04نام كه در بند ثبت تأییدبرای مرحله مقدماتی، در جلسه فنی پیش از رویداد مربوطه و با رعایت مهلت زمانی  (أ
 است.

 هرگونه روند اعتراض بندیجمعدیگر به دنبار انتشار نتایج رسمی مرحله پیش و پس از  هر مرحلهبرای  (ب

ن منتشهر شهود و یهک كپهی از آن در اختیهار      كهرد ، تابلوی رسمی اعالنات مسابقه و در منطقه قرنطینه/گرمIFSC سایتوبو در هر حالت در 
 ها قرار گیرد.، گوینده مسابقه و نمایندگان رسانههاتیمداوری مسابقه، سرپرستان  هیئتاعضای 

 های شروع باید شامل اطالعات زیر باشند:فهرست -14-6-4

 دسته و مرحله مربوطه (أ

 ترتیب شروع (ب

 دهندهكشور هر مسابقه IOCنام و كد  (ج

 دهنده، در صورت وجودقهبندی جهانی هر مسابرده (د

 نام مرحله( در صورت نبود قرنطینه زمان اتمام ثبتوجود ) در صورتزمان باز شدن و بسته شدن منطقه قرنطینه،  (ه

 زمان مشاهده یا نمایش مسیر و زمان آغاز مرحله، در صورت وجود (و

 رسیده باشد. IFSCداوری یا  هیئت رئیسهرگونه اطالعات دیگری كه به تصویب  (ز

 ای موفق نشود كه:دهندهمسابقهاگر  -14-6-5

 نام كند؛ یادر مرحله/منطقه قرنطینه ثبت منتشرشدهشدن پیش از زمان بسته (أ

 هنگام فراخوانی در منطقه فراخوانی حاضر شود، (ب

-به گهروه  اهآندهندگان باقیمانده و تخصیص دهنده از فهرست شروع رسمی آن مرحله از مسابقه حذف شود. ترتیب مسابقهآنگاه باید مسابقه

 در صورت وجود( باید بدون تغییر بماند.شروع )های 

 انتشار نتایج

 .های مربوطه از بخش دوم این قوانین انجام شونددهندگان هر رویداد جام جهانی باید بر اساس بندبندی برای مسابقهنتایج و رده -14-6-6

 صهورت بهه دهنده باید آماده شود. فهرسهت نتهایج موقهت بایهد     بندی هر مسابقهدر پایان هر مرحله از مسابقه، فهرست نتایج موقت و رده -14-6-7
توانند تذكر دهندگان میو/یا مسابقه هاتیماطالعات موقت كه در انتظار نهایی شدن فهرست نتایج رسمی است، منتشر شود، و سرپرستان 

 ه نمایش داده شود.پرد بر رویشود كه نتایج موقت در حین تمام مراحل مسابقه دهند. توصیه می ارائه غیررسمی
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رسمیت یافت، فهرسهت نتهایج رسهمی بایهد      IFSCنیاز اصالح شد، و با امضای داور  در صورتکه فهرست نتایج موقت بررسی، و ازآنپس -14-6-8
 منتشر شود.

در تمهام   هها آندهندگان، همهراه بها نتهایج    بندی نهایی تمام مسابقهدهنده ردهنتایج كه نشان شده یکیدر پایان مسابقه، فهرست رسمی  -14-6-9
 داوری امضا شده و منتشر شود. هیئت رئیسو  IFSC، توسط داور شدهآمادهاست، باید مراحل مسابقه 

و یهک   منتشرشهده ، در تابلوی اعالنات رسمی مسابقه شدهآماده IFSCتوسط  شدهتصریحهای نتایج رسمی باید در قالب تمامی فهرست -14-6-11
 ها قرار گیرد.، گوینده مسابقه و نمایندگان رسانههاتیمسرپرستان  داوری، هیئتنسخه كپی از آن در اختیار اعضای 

 ها و جوایزمدال -14-1

باشد، به نفرات اور، دوم و سوم ههر دسهته و گهرایش بهه      3دهندگان بیشتر مساوی در پایان جام جهانی معلولین جهان اگر تعداد مسابقه -14-7-1
بندی نهایی جام جهانی معلولین به احتساب شده در هر مسابقه برای رتبهكسبی گردد. هر رتبههای طال، نقره و برنز اهدا میترتیب مدار

 آید.می

كند. اگر این جوایز از مقهدار حهداقل فراتهر رفهت، آنگهاه فهرسهت جهوایز را        تعیین می IFSCمدیره حداقل میزان جوایز هر فصل را هیئت -14-7-2
 كنند.برگزاری مسابقه مشخص می كمیتهبا توافق  IFSCمدیره هیئت

 هامراسم -14-2

دهندگان باید در مراسم افتتاحیه شركت كنند. تخطی از این قهانون  داوری مجاز كرده باشد، تمام مسابقه هیئت رئیسمواردی كه  غیرازبه -14-8-1
 )روند انضباطی( كند. 4دهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل باید مسابقه

 IOCشود، باید با تشهریفات   دهیسازمانباید  ی نهاییمرحلهبندی از پایان جمعمراسم اهدای جوایز كه در پایان مسابقه و بالفاصله پس  -14-8-2
 اجباری است. قهرمانی جهان جوانانها مطابقت داشته باشد. پخش سرود ملی و مراسم برافراشته كردن پرچم برای مسابقات این مراسم

ت برتر هر گرایش باید در مراسم اههدای جهوایز شهركت كننهد.     ( فینالیس3سه )داوری مجاز كرده باشد،  هیئت رئیسمواردی كه  غیرازبه -14-8-3
 )روند انضباطی( كند. 4دهنده را مشمور روند انضباطی مطابق فصل تخطی از این قانون باید مسابقه

 افزاییضدتوان یهاآزمایش -14-1

-تهوان المللی آن كشور، كد جهانی ضدافزایی را مطابق با قوانین ملی حاكم بر ورزش بینضدتوان هاآزمایشفدراسیون عضو/میزبان باید  -14-9-1

 و روند و قوانین انضباطی، تدارد ببیند. IFSCافزایی افزایی و سیاست ضدتوان

 :گرفته شود از اشخاص زیرافزایی حداقل توانضد هاآزمایش -14-9-2

 برنده هر دسته در هر رویداد انفرادی (أ

 بگذارد. یجابهكه ركورد سرعت  یادهندههر مسابقه (ب

 بندیرده -14-12

 رویداد هایبندیرده

ههای  اند بایهد مطهابق فصهل   دهندگانی كه در هر رویداد انفرادی در مسابقات جام جهانی معلولین شركت كردهبندی انفرادی مسابقهرده -14-11-1
 مربوطه در بخش دوم این قوانین محاسبه شود.

 بندی جام جهانیرده

بنهدی داده شهود تها    صهورت زیهر امتیهاز رده   دسته و گرایش باید بهه  دهنده برتر هر( مسابقه31در پایان هر مسابقه جام جهانی به سی ) -14-11-2
 دهنده محاسبه شود. بندی جام جهانی معلولین هر مسابقهرده

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 5 ششم و بیست 01 یکم و بیست 81 شانزدهم 30 یازدهم 4۷ ششم 011 اور

 4 هفتم و بیست ۱ دوم و بیست 02 هفدهم 82 دوازدهم 43 هفتم 21 دوم

 3 هشتم و بیست 2 سوم و بیست 06 هجدهم 86 سیزدهم 41 هشتم 65 سوم
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 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 8 نهم و بیست ۷ چهارم و بیست 04 نوزدهم 84 چهاردهم 3۷ نهم 55 چهارم

 0 امسی 6 پنجم و بیست 08 بیستم 88 پانزدهم 34 دهم 50 پنجم

شهود. مقهادیر   گیری برای امتیازهای مساوی محاسبه مهی كنند، از راه میانگیندهندگان با رتبه یکسان، كسب مینکته: امتیازی كه مسابقه
 باید به عدد صحیح گرد شوند.

ن به ترتیهب نزولهی   دهندگاشده پس از هر مسابقه جام جهانی معلولین باید با یکدیگر جمع و مسابقهامتیازهای جام جهانی معلولین داده -14-11-3
 مسابقه شركت كنند. 3دهندگان باید حداقل در بندی مسابقهبندی شوند. به منظور ردهشان ردهمجموع امتیازات جمع شده

منظور برطهرف  ی نهایی مسابقه جام جهانی معلولین، دو یا چند رقیب در كسب مقام اور با هم مساوی شدند، بهاگر پس از پایان مرحله -14-11-4
دهنهده  اند، مقایسهه و مسهابقه  دهندگان در مسابقاتی كه مستقیماً با یکدیگر به رقابت پرداختهتساوی، رتبه انفرادی این مسابقهنمودن این 

كه پس از انجام ایهن كهار   اند. درصورتیهای بهتر در مسابقاتی كه با یکدیگر به رقابت پرداختهبرتر باید تعیین شود. برای مثار: تعداد رتبه
ههای دوم و  های اور آغازشده، سپس تعداد رتبهها، كه از تعداد رتبهوی همچنان باقی مانده باشد، بیشترین تعداد از بهترین رتبهنتیجه مسا

 به همین صورت، باید جایگاه نخست را مشخص كند.

 بندی تركیبیرده

گهرایش   3جهام جههانی و در ههر    مسهابقه  مجموعهه  در ههر   شهده كسببندی امتیاز ردهبندی تركیبی باید با اضافه كردن بیشترین رده -14-11-5
یا كمتر باشد باید همه نتایجی  5های برگزار شده دهندگان به ترتیب نزولی امتیازشان مرتب شوند. اگر تعداد مسابقهشده و مسابقهمحاسبه

یا بیشتر باشد باید همهه نتهایجی    6ده های برگزار شكه از هر مجموعه مسابقه جام جهانی در این محاسبه استفاده شود. اگر تعداد مسابقه
 منهای یکی از مسابقات در این محاسبه استفاده شود.
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 های المپیکیرویدادهای ترکیبی و بازی -۲5

 کلیات -15-1

 )قوانین عمومی( باید خوانده شوند.3این قوانین در تركیب با قوانین فصل  -15-1-1

 باید شامل: ترکسبیمسابقات برای رویدادهای  -15-1-2

 ی کننده  ررب یر وست اترکد 21سهمس  ثا د  یک مرحل  مقدماتی  ا -15-1-2-1

 کننده  ررب یر وست اترکد 6یک مرحل  نهایی  ا سهمس  ثا د  -15-1-2-2

خورینید  ینی  ی سیرطناب   Boulderیاب سرعد، ترتسب ترکسبی رز گرری ک  یر کدرم رز مررحل مقدماتی ی نهایی،   

 . وو

( و )سهرعت  2( و Bouldering) ۷(، Lead) 6های است باید مطابق با قوانین مربوط به بخش ترکسبیهر مسابقه كه بخشی از رویداد  -15-1-3

 .اضافه شده است برگزار گردد( ترکسبی) 05و نکاتی كه در بخش  اتاصالح

 باید در روزهای مجزا برگزار گردند. ترکسبیمراحل مقدماتی و فینار  -15-1-4

 ار شود:بدین صورت برگز باید تركیبیرویداد مرحله مقدماتی  -15-1-5

وقسق  زمان رستررحد  سن آخرین تالت  ور مسا ق  سرعد ی تیریع تالتی  ور    31وینده  اید حدرقل یر مسا ق  -15-1-5-1

 ، ورتت   اتدا یریپس  Boulderingمسا ق  

ی تیریع   Boulderingوقسق  زمان رسیتررحد  یسن آخیرین تالتی  ور مسیا ق        121وینده  اید حدرقل یر مسا ق  -15-1-5-2

 ری، ورتت   اتد.پس  Leadتالت  ور مسا ق  

ینی  ی سیرطناب ترکسیب    Boulderییاب سیرعد،   گرری  ترکسبی رز   ترتسب ی نهایی،  ک  مررحل مقدماتی جاور آن

 .خوریند  وو

 بایست بدین صورت برگزار شود:می تركیبیرویداد  مرحله فینار -15-1-6

  ییای ور مسا ق  سرعد ی تریع تالشوقسق  زمان رستررحد  سن آخرین تالت   15وینده  اید حدرقل یر مسا ق  -15-1-6-1

 ری، ورتت   اتدا یپس  Boulderingور مسا ق  

ی تیریع   Boulderingوقسقی  زمیان رسیتررحد  یسن آخیرین تالتی  ور مسیا ق          15وینده  اید حدرقل یر مسا ق  -15-1-6-2

 ری، ورتت   اتد.پس  Leadتالت  ور مسا ق  

 قالب مرحله مقدماتی -15-2

 باید: یتركیبی مقدماتی رویداد مرحله -15-2-1

ب مقیدماتی  )سیرعد( ریین قیورنسن ور میورو  رگیزررب مرحلی        8ور رر ط   ا مسا ق  سرعد، مطا ق مقرررت فصیل   -15-2-1-1

 مسا قات سرعد  اتد.

-ب نسم ( رین قورنسن ور مورو  رگزررب مرحل Bouldering) 7، مطا ق مقرررت فصل Boulderingور رر ط   ا مسا ق   -15-2-1-2

  اتد. Boulderingنهایی مسا قات 

نهایی مسا قات ب نسم ( رین قورنسن ور مورو  رگزررب مرحل Lead) 6، مطا ق مقرررت فصل Leadر رر ط   ا مسا ق  و -15-2-1-3

Lead .اتد  

 صورت زیر باشد:ی مقدماتی رویداد تركیبی باید بهلیست شروع مرحله -15-2-2

 مقدماتی : Seeding، ترتسب تریع Leadی  Bouldering ررب یریک رز مسا قات سرعد،  -15-2-2-1
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جا ک  یرزتکاررن  ررب ترکد ور رییدرو ترکسبی،  ر رساس یک رییدرو رنتخا ی ک  ور آن مسیا قات سیرعد،   ور آنآ( 

Bouldering  یLead  ترتسب نزیلی توند،    رگزرر تده رسد، یرجد ترریط تمروهSeeding     آن ریییدرو )یرزتیکار  یا

 تووا یرین قورنسن محاسب  می 15-5 ند   االترین ) هترین( رتب   اید آخرین نفر تریع کند.( مطا ق

یا ند، رز سسستم ویندگان رز طریق چندین رییدرو رنتخا ی  ررب ترکد ور رییدرو ترکسبی رره میب( جایی ک  مسا ق 

 گروو.رستفاوه می IFSCمنتشر تده توسط  Seedingمقدماتی  ررب آن رییدرو ی لسسد 

ی  ا ییک تنیایب    A(  اید یمان ترتسب تریع مسسر Bسسر ررسد )مسسر ور رر ط   ا مسا قات سرعد، ترتسب تریع م -15-2-2-2

 ورصدب  اتد. 51

 قالب مرحله نهایی -15-1

 باید: تركیبیمرحله فینار مسابقات  -15-3-1

ب فسنیال مسیا قات   ب  رگیزررب مرحلی   )سرعد( ریین قیورنسن، ور یاره    8ور مسا ق  سرعد، مطا ق  ا مقرررت فصل  -15-3-1-1

    اتد.سرعد، 

ب فسنیال  ( ریین قیورنسن، مر یوه  ی   رگیزررب مرحلی       Bouldering) 7مطا ق  امقرررت فصیل  ، Boulderور مسا ق   -15-3-1-2

  اتد.، Boulderمسا قات 

-، Leadب فسنال مسا قات ( رین قورنسن، مر وه     رگزررب مرحل Lead) 6، مطا ق  ا مقرررت فصل Leadور مسا ق   -15-3-1-3

  اتد.

 باید مطابق بصورت زیر باشد: تركیبیترتیب شروع مرحله فینار مسابقات  -15-3-2

-ب مسیا ق   ی  رتبی    3ی  2، 1یاب یاب مرجع ور رقا درسد )تمارهور مسا ق  سرعد،    ترتسبی ک  ور رورم  آمده -15-3-2-1

 وینده ور مرحل  مقدماتی مسا ق  سرعد رتاره وررو(:
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 برگزار شود.اند، ی اور و ششم را در مرحله مقدماتی كسب كردهدهندگانی كه رتبهباید بین مسابقه 0به عنوان مثار رقابت 

رب ویندهب سرعد ماقبل  اتد،     سان ویگر، مسا ق ب مسا ق ، ترتسب تریع  اید معکوس رتب Boulderور مسا ق   -15-3-2-2

 رسد،  اید آخرین نفر تریع کند.ک   االترین ) هترین( رتب  رر کسب کروه

ب سیرعد ی  رز رتمیام مسیا ق   صیورت موقید  عید    رب  اتد ک   ی  ، ترتسب تریع  اید معکوس رتب Leadور مسا ق   -15-3-2-3

Bouldering ا  االترین ) هترین( رتب ،  ایید آخیرین نفیر تیریع      ویندهآید،  دین صورت ک  مسا ق ماقبل  دسد می 

 کند.

 بندی جداگانه مسابقات رده -15-4
 ی زیر محاسبه شود:آید باید به گونهبه حساب می ترکسبیهر مسابقه كه بخشی از رویداد بندی رده

 باید: تركیبیی نهایی مسابقات مرحله -15-4-1

رسید،  یایی کی  ور رورمی  آمیده   )سرعد( رین قورنسن ی رصالحس  8ب سرعد، مطا ق قورنسن فصل ور رر ط   ا مسا ق  -15-4-1-1

  اتد:

رنید  ، ک  یرکدرم حدرقل یک زمان معتبر کسب کروهویندهچند مسا ق  ایک  وی  بدرویور ریب مقدماتی، آ( ور مرحل 

 ویندگان  اید  دین صورت تعسسن گروو:ب مر وه    رین مسا ق مسایب  اتند، رتب ب ورررب رتب 

ب  یاالتر ) هتیر(ب   وینده  ا زمان ویم سیریعتر، رتبی   وینده، مسا ق مقایس  زمان ویم ) زرگتر( یر مسا ق ( 1

 خورید ورتدا ی 

ینیدگانی کی  ورررب زمیان ویم یسیتند     و اتند،  اید  عد رز مسیا ق  زمان ویم ندرتت  ویندگان( رگر مسا ق 2

  ندب توند.روه

 ب نهایی:ب( ور مرحل 

  ندب توواب آن ور جایگاه ویم روهعنورن نفر ریل ی  ازنده اید    7ب رقا د (  رنده1

  ندب تووا ی  ب آن ور جایگاه چهارم روهعنورن نفر سوم ی  ازنده اید    6ب رقا د (  رنده2

 اتیند،  ایید  هتیرین زمانشیان ور     ویندگان زمان مسیایب کسیب کیروه   یا مسا ق رز رقا د( رگر ور یرکدرم 3

 ب مقدماتی مقایس  توو ی ورصورت مسایب  وون، ویمسن زمانشان مقایس  خورید تد.مرحل 

ب مقدماتی ترکسبی  ا یکدیگر مقایسی   ب آنها ور مرحل ( نتورند  اعث رفع تسایب توو، رتب 3( رگر مقایس  4

 ب  هترب کسب خورید کرو.وینده  ا  هترین رتب ، رتب توند. مسا ق یم

 توو:یا رینگون  تعسسن میب آن اتند، رتب وینده  خاطر ندرتتن زمان معتبر مسایب تدهج( رگر وی یا چند مسا ق 

 15-5-2 نید  گونی  کی  ور   یا یمانب آنتوند ی رتب یا مسایب ور نظر گرفت  می( ور مرحل  مقدماتی، آن1

 توو.رسد، محاسب  میآمده

ب فسنال،  ا رنجام یک ویر رضافی ی رگر یمچنان مسایب ماندند  ا رسیتفاوه  مرحل  3ی  2،  1یاب ( ور رقا د2

 گروو. اال تعسسن می 15-4-1-1-ب-3رز  ند 

-یایی ک  ور رورم  آمیده رصالحس ( رین قورنسن ی Bouldering) 7، مطا ق قورنسن فصل Boulderب ور رر ط   ا مسا ق  -15-4-1-2

 رسد:

ییاب  ب تعیدرو تیالش  ییا  یا مقایسی    ب مر وه  ی  آن وینده مسایب توند، رتب آ( ور آن رییدرو ک  وی یا چند مسا ق 

 اتوومی نتعسس Zoneوینده  ررب مسا ق 

ییا  ایید  یا    مر یوه  ی  آن  ب ویندگان مسایب ماندنید، رتبی   ب نهایی، ت  رز رجررب  ند آ( رگر مسا ق ب( ور مرحل 

 یا تعسسن گروو.مرحل  مقدماتی آن Boulderingب ب نتسج مقایس 
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ب ریل مسایب ماندند، مسایب ورنظر گرفتی  خورینید تید ی    ویندگان ور رتب ج(رگر پ  رز رنجام  ند آ( ی ب( مسا ق 

 توو.رسد، محاسب  میآمده 15-5-2چ  ور  ند یا یمانند آنب آنرتب 

 رسد:یایی ک  ور رورم  آمده( رین قورنسن ی رصالحس Lead) 6، مطا ق قورنسن فصل Leadا ق  ور مس -15-4-1-3

ب زمیان صعووتیان   ییا  یا مقایسی    ب مر یوه  ی  آن  وینده مسایب توند، رتب آ( ور آن رییدرو ک  وی یا چند مسا ق 

 توو )زمان کمتر  هتر رسد(.مشخص می

-یا  اید  ا مقایسی  ب مر وه    آنرتب  ویندگان مسایب ماندند،آ( رگر مسا ق ب نهایی، پ  رزرنجام  ند ب( ور مرحل 

 یا ور مرحل  مقدماتی تعسسن گروو.آن Leadب ب نتسج 

ب ب ریل مسایب ماندند، مسایب ورنظر گرفت  خوریند تد ی رتب ویندگان ور رتب ونبال  ند آ( ی ب( مسا ق ج(رگر   

 توو.رسد، محاسب  میآمده 15-5-2چ  ور  ند یا یمانند آنآن

 بندی ترکیبیرده -15-5

 دسته از مسابقه دهندگان محاسبه شود.برای آن  ،براساس نتایج هر مرحله باید تركیبیبندی تركیبی برای مسابقات رده -15-5-1

 شود:یر محاسبه میصورت زدهندگانی كه هر سه مسابقه را آغاز نموده باشند تعلق می گیرد؛ و بهتركیبی تنها به مسابقه بندیرده -15-5-2

 کند:( وریافد میRanking Pointsرسد یک رمتساز )رب ک     پایان مییر مسا ق  وینده  ررب یر مسا ق  -15-5-2-1

 وینده    تنهایی ورررب یک رتب  ور مسا ق   اتد،  رر ر آن رتب ا یاآ( رگر مسا ق 

ویندگان مسیایب  یاب مسا ق  ر مسانگسن رتب گاه  رروینده ور یک مسا ق  مسایب توند، آنب( رگر وی یا چند مسا ق 

 رسد.

-یتعلیق می   بویندگان مسایمسا ق  نیک     ر بازسیجوو ورتت   اتد، آنگاه رمت یشتم جایگاهور  بتسای 4رگر مثال: 

 (8+9+11+11÷)4=5/9:  رر ر رسد  ا روسگ

رنید، محاسیب    ور یر مسا ق  کسب کیروه ( ک  Rank Pointsوینده  اید رز ضرب رمتسازیایی )رمتساز نهایی یر مسا ق  -15-5-2-2

 توو.

 نیدب  وینده  اید    ترتسب صعووب رز رمتساز نهایی ک   ررب یر مسا ق  وینده محاسیب  تیده رسید روه   یر مسا ق  -15-5-2-3

وینیدگان  ب ریین مسیا ق   ویندگان ورررب رمتساز نهایی  رر یر  اتیند، رتبی    مسا ق  توو )رمتساز کمتر  هتر رسد( ، رگر

 گروو:گون  تعسسن میمرحل  رین مسایب ور یر

 ویندگان ور آن مرحل اب عملکرو ری ور ریب مسا ق آ(  ا مقایس 

 ب مقدماتی ترکسبیایایشان ور مرحل ب رتب ب( ور مرحل  نهایی،  ا مقایس 

 تان ور آن مرحل . Seedingب چنان مسایب  اقی ماندند،  ا مقایس ویندگان یمونبال  ند آ( مسا ق ج( رگر   

 (05-5-8-3-شوند)بند آی سر به سر از هم جدا میدهندگان مساوی با مقایسه: مسابقه0مثار

 رتبه رتبه مقدماتی Seeding امتیاز Boulder Lead سرعت مسابقه دهنده

 0 4 4 822 2 3 08 الف

 8 ۷ 3 822 ۱ 2 4 ب

 
 (05-5-8-3-شوند )بند بی مقدماتی از یکدیگر تفکیک میمقایسه رتبه دهندگان مساوی در مرحله نهایی، باآ: مسابقه 8مثار

 رتبه رتبه مقدماتی Seeding امتیاز Boulder Lead سرعت مسابقه دهنده

 0 4 4 062 4 5/3 08 الف

 8 ۷ 3 062 08 5/3 4 ب
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 (05-5-8-3-جشوند )بند از هم جدا می Seedingی دهندگان مساوی، بامقایسهمسابقه آ: 3مثار

 رتبه رتبه مقدماتی Seeding امتیاز Boulder Lead سرعت مسابقه دهنده

 0 4 3 062 4 5/3 08 الف

 8 ۷ 4 062 08 5/3 4 ب

 (05-5-8-3-شوند )بند جاز هم جدا می Seedingی دهندگان مساوی، بامقایسهب: مسابقه 3مثار

 رتبه رتبه مقدماتی Seeding امتیاز Boulder Lead سرعت مسابقه دهنده

 0 4 3 336 4 ۷ 08 الف

 8 ۷ 4 336 08 4 ۷ ب

 3  ۷ 336 ۷ 08 4 ج
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 سرعت کالسیک -۲6

 کلیات -11-1

 )قوانین عمومی( باید خوانده شوند.3این قوانین در تركیب با قوانین فصل  -16-1-1

كه بر  ،متر 0درجه، و با سقف كالهک كمتر از  5كمتر از  بیبا شمتر و  05تا  01بر روی مسیرهای با طور بین  مسابقات سرعت معموالً -16-1-2
 شود.، برگزار میاندبناشدههای مصنوعی صعود خاص منظوره روی دیواره

 مسابقات سرعت باید معموالً شامل: -16-1-3

 مرحله مقدماتی باشد كه شامل یک دور است؛ و (أ

 مرحله نهایی باشد كه شامل یک تا سه دور حذفی است. (ب

تواند تصمیم به حذف یکی از مراحل را بگیرد كه در این حالت نتایج مرحلهه  داوری می هیئت رئیس، ینیبشیپرقابلیغدر حالت رویدادهای 
 باید در نظر گرفته شود. شدهحذفبندی مرحله رده عنوانبهقبل 

 صعود سازه -11-2

 سازه صعود

 كنند. تأمینرا به ترتیب  EN12572-3 و EN12572-1در استانداردهای  ذكرشده یهایازمندینهای صعود باید سازه دیواره و گیره -16-2-1

توانند مجاور هم مسیرهای صعود می متر باشد. 3با عرض حداقل موازی باشد  دو مسیرای باشد كه شامل حداقل گونهسطح دیواره باید به -16-2-2
سیرها از نظر افقی باید بها یکهدیگر تهراز    نباید این جدایی بیش از یک متر باشد و در هردو حالت مدوم یا جدای از هم باشند. اما در حالت 

 باشند.

 دیواره صعود باید شامل -16-2-3

اسهت )كهه نقطهه    داشهتن  كند، نقطه اور بهرای نگهه  عبور می هاآندو نقطه حمایت باشد كه طناب از میان حمایت كالسیک:  (أ
ت طناب صعود اسهت. موقعیهت   شود( برای كمک به هدایشود( و نقطه دوم )كه نقطه انحراف نامیده میحمایت باال نامیده می

ی انحهراف در جلهوی دیهواره قهرار     اگر نقطه .باشند IFSCقوانین پروانه سرعت از متن  4مطابق پیوست ط حمایت باال باید انق
 دارد؛ محل آن باید مطابق با شرایط ذكر شده در پیوست مذكور باشد.

 ی حمایت باالیی قرار گیرد.حمایت خودكار: سیستم باید در نقطه (ب

 صعود ریمس

های مشابه باشد. اگر خط سیر مسیرها عمودی نباشهد،  دارای طور مساوی و درجه سختی و ویژگیصعود در هر خط سیر باید  هایمسیر -16-2-4
 یگهر یدههر مهاده   شهونده.  نزدیهک نه دورشونده از یکدیگر صعود كنند و  صورتبه دهندگانمسابقهطراحی شوند كه  ایگونهبهآنگاه باید 

-باید از روی دیهواره جمهع  اند، شدهنصبهای هر پنل كه در گوشه دائمیهای رورصفحه یاستثنابهغیره(  –ها Quickdraw –ها گیره)

 آوری شوند.

-نصب شوند كه دخالت یا كمکی به پیشرفت مسابقه ایگونهبهگیرند باید كه بر روی دیواره صعود قرار می سنجیزمانهرگونه تجهیزات  -16-2-5

 نکنند.دهنده بر روی مسیر 

 ایمنی -11-1

دهنده متصل شده باشد و از طنابی اسهتفاده شهود   قرقره( به مسابقه صورتبهباال )صعود شوند كه طناب از  صورتبدینتمام مسیرها باید  -16-3-1
در مهورد  بایهد   IFSCبرآورده كنهد. داور   را IFSCیا سیستم حمایت خودكار مورد تایید  EN892رشته طناب تک موردنیازكه استانداردهای 

  صمیم بگیرد.تعویض سیستم حمایت به فراخور شرایط ایمنی ت

 نقاط حمایت

 بالاستفاده -16-3-2
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پیچ فوالد ضدزنگ كه به همهراه   Karabinerاتصار طناب صعود به نقطه حمایت باال و نقطه انحراف باید از طریق ا(حمایت كالسیک:  -16-3-3
 نقاط متصل شده است، انجام شود.( به Maillon Rapide) تأییدمورد  Quick-Linkدوخت شده و تسمه ماشین

ی آن ذكر شده است صهورت  ی حمایت باال باید با رعایت جزئیات فنی كه در راهنمای استفادهحمایت خودكار: اتصار سیستم به نقطه ب(
 پذیرد.

 تجهیزات شخصی

-مسهابقه  Harness باشد كهمستدر اعتقاد داشته  صورتبهداوری  هیئت رئیسبه تن داشته باشد. اگر  Harnessدهنده باید هر مسابقه -16-3-4

 دهنده اجازه آغاز دهد.دهنده ایمن نیست، نباید به مسابقه

هها خهالف یکهدیگر باشهد( بهه      زبانهه متضاد )شونده در جهت پیچ یا خودقفل Karabinerحمایت كالسیک: طناب صعود باید توسط دو  -16-3-5
Harness گره هشتی كه با گره ضامن یا با استفاده از نوارچسب ایمن شده است،  لهیوسبهید دهنده متصل شود، طناب صعود نیز بامسابقه

 متصل شود. هاKarabinerبه 

ی آن ذكر شده است صورت دهنده باید با رعایت جزئیات فنی كه در راهنمای استفادهمسابقه Harnessحمایت خودكار: اتصار سیستم به 
 پذیرد.

 از به حمل یا استفاده از تجهیزات شنیداری صوتی نیستند.دهندگان در حین صعود مجمسابقه -16-3-6

 كنترر ایمنی

 مسیر، حمایتچی باید موارد زیر را كنترر كند: بر روی یهر تالشپیش از  -16-3-7

 كامل بسته شده است؛ و صورتبهدهنده مسابقه Harness (أ

 دهنده متصل شده باشد.مسابقه Harnessبه  -6-3-2 طناب صعود مطابق بند (ب

 حمایت

، كنتهرر شهود.   انهد مستقرشهده طناب صعود باید توسط دو حمایتچی كه بر روی زمین و در كنهار خهط سهیر صهعود     ا( حمایت كالسیک:  -16-3-8
ای بکنند تا از ها باید توجه ویژهشونده و هم از ابزار حمایتی دستی استفاده كند. حمایتچیهم از ابزار حمایتی قفل تواندیماصلی  یتچیحما

 موارد زیر اطمینان یابند:

 دهنده به دلیل سفتی یا شلی طناب ایجاد نشود؛مزاحمتی برای حركات مسابقه (أ

 شوند؛ و فایمن متوق صورتبهها تمام سقوط (ب

 مورد حمایت سقوط بیش از اندازه را تجربه نکند. دهندهمسابقه (ج

مراجعه  IFSCقوانین پروانه سرعت  رای توضیحات سیستم بهتواند استفاده شود. )بمی IFSCب( حمایت خودكار: سیستم خودكار مورد تایید 
 نمایید.(

ایهن   IFSCباشهند. داور   دیهده آمهوزش سرعت اند باید در زمینه شیوه مناسب حمایت مسابقات شدهمنصوبحمایتچیانی كه توسط میزبان  -16-3-9
اختیار را دارد كه در هرزمان از مسابقه دستور تعویض هر حمایتچی را به میزبان بدهد. در صورت تعویض، حمهایتچی مربوطهه مجهاز بهه     

 دیگری در آن مسابقه نخواهد بود.   دهندهحمایت هیچ مسابقه

 گیریزمان -11-4

 زمهانی كهه  دهنهده.  رت است از فاصله زمانی بین عالمت شروع و لحظه كامل شدن تالش مسابقهدهنده عبازمان صعود برای هر مسابقه -16-4-1
 دهندگان تالششان را مطابق این قوانین كامل كنند، زمانشان معتبر بوده و ثبت خواهد شد.مسابقه

 گیری شود:زمان صعود با استفاده از هر دو حالت زیر باید اندازه -16-4-2

 رسیده باشد، و IFSC تأییدالکتریکی كه به  –مکانیکی  سنجزمانسیستم  (أ

 دستی سنجیزمان (ب

بهه روش   شهده ثبت هایزماننتایج باید بر اساس  ،باشد اما نتواند كامل شود آغازشده خودكار سنجزماننکته: در حالتی كه مرحله با استفاده از 
در  جبهران رقابهل یغان برای موقعی دارد كهه یهک اشهکار    دستی فقط حالت پشتیب سنجیزماندستی محاسبه شود. نتایج هرگونه  سنجیزمان
 مکانیکی رخ دهد و استفاده دیگری از آن نخواهد شد. –الکتریکی  سنجزمانستم یس
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 الکتریکی –مکانیکی  سنجزمان

 باید: سنجزمانرسیده باشد. سیستم  IFSC تأییدباید به  سنجزمانسیستم  -16-4-3

، ثبهت  انهد شهده در باالی مسهیرها  جداگانه در لحظه ضربه زدن به صفحه مکانیکی كه  صورتبهدهنده را زمان پایان برای هر مسابقه (أ
 كند.

 الهف در بنهد   شهده توصهیف جداگانه و برابر فاصله زمانی عالمت شروع و زمهان پایهان    صورتبهدهنده را زمان صعود برای هر مسابقه (ب
 نمایش دهد.

دهندگان زمان باید با دقت بندی مسابقهرده منظوربهثانیه را داشته باشد.  0111/0حداقل باید توانایی ثبت زمان با دقت  سنجزمانسیستم  -16-4-4
 ترپایین 011/0 صورتبهثانیه باشد، زمان باید  011/0مضربی از  شدهثبتمواقعی كه زمان  غیرازبهثانیه اعالم و نمایش داده شود.  011/0

 به سمت پایین گرد شود(.شود )خوانده و اعالم 

 است. شدهنصببر روی دیواره  -6-8-2شروع باشد كه مطابق بند  نشانگرباید شامل  سنجزمانسیستم  -16-4-5

داوری باید با كارشناسهان فنهی    هیئت رئیسد. اطمینان حاصل كن سنجزمانداوری مسئور است تا از عملکرد كامل سیستم  هیئت رئیس -16-4-6
 صحیح دستگاه باید انجام شود. عملکرد تأییدكنترر برای  آزمونمربوطه مالقات كند و پیش از آغاز مسابقه با دستگاه آشنا شود. یک 

 دستی سنجیزمان

بایهد از   دهنهده هر مسابقه( استفاده شود. زمان برای كرنومترهای الکترونیکی دستی با ارقام دیجیتار )دستی باید از ساعت سنجیزماندر  -16-4-7
 گرفته شود. شدهنصبدهنده به كلید/صفحه صدای عالمت شروع تا لحظه مشاهده ضربه زدن مسابقه

مستقل و بدون نشان دادن سهاعتش یها    صورتبهباید  گیرزمانرسمی زمان را ثبت كنند. هر  گیرزماندهنده باید سه نفر برای هر مسابقه -16-4-8

 مضربی از  شدهثبتمواقعی كه زمان  غیرازبه بحث كردن در موردش با افراد دیگر عمل كند.
0

01
  صهورت بهه ثانیه باشهد، زمهان بایهد      

0

01
  

 به سمت پایین گرد شود(.شود )خوانده و اعالم  ترپایین

 دهنده باید به شیوه زیر تعیین شود:زمان رسمی برای هر مسابقه -16-4-9

 ؛شدهثبتیکسان باشد، زمان  گیرزمانتوسط سه  شدهثبتاگر زمان  (أ

 مساوی شده است؛ دو باریکی باشند و سومی متفاوت باشد، زمانی كه  شدهثبتاز سه زمان  دو زماناگر  (ب

 متفاوت باشند، زمان وسط از سه زمان. شدهثبتاگر سه زمان  (ج

 برای هر مرحله هیسهم  -11-5

 زیر باشد: صورتبهسهمیه برای مرحله نهایی باید  -16-5-1

 سهمیه كنندكسب میزمان معتبر دهندگانی كه در مرحله مقدماتی مسابقهتعداد 

4-۷ 4 

2-05 2 

 06 یا بیشتر 06

 نفر باشد، آنگاه باید مرحله مقدماتی تکرار شود. 4كمتر از  دكننیكسب م یكه زمان معتبر در مرحله مقدمات دهندگانیمسابقهنکته: اگر تعداد 

 دهندگان رتبه برتر از مرحله مقدماتی تکمیل شود.برای مرحله نهایی باید با مسابقه شدهتعیینسهمیه  -16-5-2

 است. ذكرشده -5-۷-06دهندگان مساوی در بند با افزایش سهمیه مرحله نهایی به دلیل مسابقه مقابلهروند  -16-5-3

 ترتیب شروع -11-1

 مقدماتی 

ترتیهب  ی فراخوانی حضور پیهدا كننهد.   ی ورزشکاران موظف هستند كه یک ساعت قبل از شروع مسابقه )از جمله تمرین( در منطقههمه -16-6-1
تناوب  کیبا و  A( باید مشابه مسیر Bكشی تعیین شود. ترتیب آغاز برای مسیر راست )مسیر ( باید با قرعهAمسیر چپ )شروع برای مسیر 

 درصدی باشد. 51
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 یهازدهمین  عنهوان بهه را صهعود كهرده اسهت،    اور  ریكهه مسه   یاصهعودكننده  اولیندسته قرار دارند،  کیدهنده در مسابقه 80 ی: وقترمثا
 .خواهد بود مسیر دوم صعودكننده

نهایی 

های مرحله نهایی باید به ترتیب مطابق شکل 4/2/06های از مرحله نهایی باید برای سهمیه هر دورترتیب شروع و تخصیص مسیر برای  -16-6-2
 )ج( باشد.6-2)ب( و 6-2)الف(،2-6

-مسهابقه انجام دههد و   B ریمسدهد، باید صعود دوم خود را بر روی مسابقه می Aای كه ابتدا بر روی مسیر دهندهكه مسابقه صورتبدین

 .انجام دهد A ریمس یصعود دوم خود را بر رو دیبا دهد،یمسابقه م B ریمس یكه ابتدا بر رو ایدهنده

ی مرحلهه ههای دور نخسهت از   كشی در جایگاهدهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند، آنگاه باید با قرعهدو یا چند مسابقه نکته: اگر
 از هم تفکیک شوند. نهایی

 روند مسابقه -11-1

 تمرین

دهنده فرصت تالش بر روی هر یک كه در آن هر مسابقه صورت امکان، پیش از مرحله مقدماتی باید زمان تمرین در نظر گرفته شوددر  -16-7-1
داوری بایهد   هیئت رئیسزمان تمرین شود.  نیگزیجا تواندیمدر شرایط خاص نمایش صعود مسیرها . از مسیرهای مقدماتی را داشته باشد

 و در صورت لزوم دالیل اینکه زمان تمرین مقدور نیست را ذكر نماید.(كند )ن را در جلسه فنی اعالم و مدت هر تمری بندیزمان

 مقدماتی

حالت صعود مجدد  غیرازبهجفتی صعود كنند.  صورتبهدهندگان كه مسابقه صورتبدینمرحله مقدماتی بر روی دو مسیر باید برگزار شود  -16-7-2
 انجام دهد. دو مسیراز  هر یکدهنده باید یک تالش بر روی مسابقهناشی از خطای صعود یا حادثه فنی، هر 

های ناتمام خود را بر روی یک تالش تنهاییبهدهنده باقیمانده با صعود مرتکب شود، مسابقه خطای شروعیک ای دهندهنکته: اگر مسابقه
 كند.كامل می دو مسیریا 

مسهیر   بهر روی ( دقیقه بین اتمام تالش بر روی مسهیر نخسهت و آغهاز تهالش     5) پنجدهندگان باید حداقل زمان استراحت برای مسابقه -16-7-3
 دومشان مهیا شود.

 داوری در منطقه مسابقه باقی بمانند. هیئت رئیسهایشان بر روی هر دو مسیر با هدایت دهنده باید تا اتمام تالشهر مسابقه -16-7-4

دهندگان مربوطه باید یک تالش بیشتر بهر روی  ن افزایش یابد، مسابقهدهندگامساوی مسابقه بندیردهاگر سهمیه مرحله نهایی به دلیل  -16-7-5
به مرحله نههایی   یافتهراهدهندگان ها برای مشخص كردن مسابقهدر این تالش شدهثبتانجام دهد تا تساوی از میان برود. زمان  Aمسیر 
 رود. می به كار

 شود.نکته: ممکن است برای برطرف كردن تساوی چندین تالش انجام 

 نهایی

 به این مرحله انجام شود. یافتهراهدهندگان پیش از آغاز مرحله نهایی باید معرفی مسابقه -16-7-6

و دورهها ) تعهدادی مسهابقه انفهرادی اسهت. تعهداد       صورتبه هر یکیک مجموعه دور حذفی برگزار شود كه  صورتبهمرحله نهایی باید  -16-7-7
 دهندههر مسابقه ،یحادثه فن ایصعود  یاز خطا یحالت صعود مجدد ناش غیرازبه دارد.مسابقات در هر دور( بستگی به سهمیه مرحله نهایی 

 انجام دهد. دو مسیراز  هر یک یتالش بر رو کی دبای

 بالاستفاده -16-7-8

های مرحله نهایی باید به ترتیب مطابق شکل 4/2/06های از مرحله نهایی باید برای سهمیه هر دورترتیب شروع و تخصیص مسیر برای  -16-7-9
انجهام دهنهد، سهپس     شهده دادهدهندگان باید تالش خود را بر روی مسهیر تخصهیص   )ج( باشد. نخست مسابقه6-2)ب( و 6-2)الف(،2-6

 مسیرها را عوض كرده و تالششان را بر روی مسیر دومشان انجام دهند.

-مسهابقه انجام دههد و   B ریمسود را بر روی دهد، باید صعود دوم خمسابقه می Aای كه ابتدا بر روی مسیر دهندهكه مسابقه صورتبدین

 .انجام دهد A ریمس یصعود دوم خود را بر رو دیبا دهد،یمسابقه م B ریمس یكه ابتدا بر رو ایدهنده
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ی مرحلهه ههای دور نخسهت از   كشی در جایگاهدهنده در مرحله مقدماتی مساوی شده باشند، آنگاه باید با قرعهدو یا چند مسابقه نکته: اگر
 از هم تفکیک شوند. نهایی

 كسب كرده باشد. مجموع را بر روی دو مسیرای خواهد بود كه كمترین زمان دهندهبرنده هر مسابقه مسابقه -16-7-11

برنده مسابقه در نظر گرفتهه   عنوانبهدهنده باید كسب كرده باشد، آن مسابقه در هر دو مسیر دهنده زمان معتبرنکته: اگر فقط یک مسابقه
 شود.

 كسب نکرده باشند: ریهردو مسرا بر روی  دهندگان در مسابقه زمان معتبراز مسابقه یکهیچاگر  -16-7-11

 دهنده دیگر برنده خواهد بود.مرتکب شده باشد، مسابقه خطای شروعیک دهنده اگر یک مسابقه (أ

 در نظهر باید مساوی  هاآنسقوط كنند، آنگاه هردوی  هاآنمرتکب شده باشند یا هردوی  خطای شروعیک  دهندگانهردو مسابقهاگر  (ب
 باید اعمار شود. -08-۷-06و بند  شدهگرفته

دهنده انتخاب كند كه یک ركورد معتبر برای آن مرحله كسب كند و موفهق بهه اتمهام مسهیر     تحت حالت الف(، مسابقه شدهمشخصاگر برنده 
 نشود، آنگاه حالت ب( باید اعمار شود. 

 دهندگان مربوطه مساوی شوند، آنگاه:اگر پس از مسابقه، مسابقه -16-7-12

 گ( آنگاه مسابقه مربوطه باید تکرار شود.بزر مرحلة نهاییكوچک و  مرحلة نهاییبه ترتیب باشد )اگر تساوی پس از دو مسابقه پایانی  (أ

و در صهورت  قبهل ) را در مرحلهه   مجمهوع ای خواهد بود كه كمترین زمان دهندهاگر تساوی پس از دیگر مسابقات باشد، برنده مسابقه (ب
 تر و/یا مرحله مقدماتی( كسب كرده باشد.گرفتن مراحل پیش در نظرلزوم با 

 تمرین روند  -11-2

 از حاالت زیر است: ییک معموالًدوره تمرین  -16-8-1

شركت در مرحله مقدماتی اجازه خواهد داشت كه یک تالش بر روی هر مسیر  واجد شرایطبرگزاری اولیه مرحله مقدماتی، هر مسابقه  (أ
 برای مرحله مقدماتی انجام دهد؛ یا منتشرشدهبا ترتیب 

داوری باید  هیئت رئیس. در این حالت اندواردشدهقه های در مساباز تیم هر یکهای تمرین انفرادی، یکی برای یک مجموعه از دوره (ب
ی كه بهه  زمانمدتاست. این جدور باید در فضای مسابقه گزارش شود و  شدهتعیینجدور تمرین تعریف كند كه در آن زمان هر تیم 

 دهندگان آن تیم باشد.، باید متناسب با تعداد مسابقهشدهدادههر تیم تخصیص 

 و قالب دوره تمرین را متناسب با شرایط ویژه هر مسابقه تعیین كند. بندیزمانداوری باید این اجازه را داشته باشد كه  هیئت رئیس -16-8-2

 باشد. گیرزمانو تجهیزات  خطای شروعدوره تمرین باید شامل نمایش سیگنار  -16-8-3

 روند صعود -11-1

 آغاز

باشهد.   IFSCشود، آغاز شهوند. آغهازگر نبایهد از مسهئولین     می میظآغازگر تنها باید با یک عالمت صوتی واضح كه توسط تمامی مسابقه -16-9-1
نزدیک و به فاصله مساوی  حد امکاندهندگان نباشد. منبع عالمت شروع باید تا مسابقه رؤیتقابلآغازگر باید موقعیتی را انتخاب كند كه 

 دهندگان باشد.از تمام مسابقه

 دهنده:در هنگام فراخوانی برای آغاز مسیر، هر مسابقه -16-9-2

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

 ش متصل كند؛ وHarnessبه  -۷-3-2تا  -5-3-2باید خود را به حمایتچی معرفی كند تا طناب صعود را مطابق بندهای  ازآنپس (ب

حداكثر دو متری از روبهروی دیهواره و پشهت بهه دیهواره، قهرار        كند، در فاصلهكه آغازگر تعیین می گونههمان گذریهم در حالتباید  (ج
 بگیرد.

( ثانیه یک پایش را بر روی صفحه آغاز قرار دهد، دو دسهتش و یهک   4چهار ) زمانمدتدهنده باید در مسابقه هر جای خودبهفرمان با  -16-9-3

 قرار بگیرد. اشیانتخابهای پای دیگرش بر روی گیره
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ای كه از حداكثر زمهان مجهاز تجهاوز كنهد،     دهندهتوانند اخطار كارت زرد را برای هر مسابقهمی IFSCداور  داوری و/یا هیئت رئیسنکته: 
 صادر نمایند.

دهندگان دستور دههد  دهندگان آغاز شود، باید به تمام مسابقهآغازگر متقاعد نشود كه مسابقه پس از حالت گرفتن مسابقه لیهر دلاگر به  -16-9-4
 قرار بگیرند. گذریهمرده و دوباره در حالت ك نظرصرفكه حالت شروع 

 ازآنپسو بالفاصله  را اعالم كرده ایدآمادهآغازگر باید واژه در حالت شروع ماندند،  حركتبی صورتبهدهندگان که تمام مسابقهازآنپس -16-9-5

 .كندرا تحریک  سنجزمانباید سیستم 

ثانیه را پخش خواهد كرد. دو بو  اولی مشابه هم و بهو  سهوم بایهد از صهدای     ( 0ی یک )ها( بو  با فاصله3نکته: سیستم زمانسنج سه )
 تری برخوردار باشد.بلند

دهنده آماده شروع مسابقه نیست باید داور را با باال بردن یک دست از عدم آمادگی خود مطلع سازد. پهس از اعهالم   زمانی كه یک مسابقه -16-9-6

 جاز نیست.هیچ اعتراضی در مورد عالمت شروع م ایدآماده

 ای:دهندهاگر بنا به تشخیص آغازگر، مسابقه -16-9-7

( ثانیه از فرمان در حالت شروع نهایی قهرار نگرفتهه باشهد؛ یها پهس از      4چهار )تبعیت نکند، یا پس از گذشت  جای خودبهاز فرمان  (أ

 كند؛ یا نقضبودن را  حركتبیقانون  ایدآماده فرمان

 دهنده ایجاد كند،دیگری اخالر در كار مسابقه كار هربا سروصدا یا  جای خودبهپس از فرمان  (ب

دهنده به خاطر رفتار ناشایست تذكر دهد و مطابق فصل تواند به مسابقهداوری می هیئت رئیسكند.  نظرصرفآنگاه آغازگر باید از شروع 
-دهنده توصهیه باشد، آنگاه باید به مسابقهداوری با تصمیم آغازگر موافق ن هیئت رئیس( كارت زرد به او نشان دهد. اگر یروند انضباط) 4

 های الزم را بکند.

 خطای شروع

 :(شدهمنصوبیا فراخواننده آغازگر )شده است كه بنا به نظر  خطای شروعدهنده مطابق قوانین زمانی مرتکب مسابقه  -16-9-8

 و پیش از عالمت شروع بردارد؛ یااید آمادهپای خود را از صفحه شروع پس از اعالن  (أ

 باقی نماند؛ یا حركتبیو پیش از عالمت شروع اید آمادهپس از اعالن  درمجموع (ب

 در زمان كمتر از  (ج
0

01
 ثانیه به عالمت شروع واكنش نشان دهد.  

مهدرد بایهد پذیرفتهه شهود.      عنهوان بهه عملکرد این دسهتگاه   درمجموعشود. الکترونیکی استفاده می –مکانیکی  سنجزماناز  زمانی كهنکته: 
 عنهوان بهه بایهد   خودكهار  سنجزمانتوسط سیستم  شدهاعالمدر غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد، نتایج  مثارعنوانبه

 در نظر گرفته شود. خطای شروعمعیار تعیین وقوع 

 را مرتکب شود: خطای شروعدهنده در یک مسابقه یک اگر مسابقه -16-9-9

 شود و دیگر نباید در آن مسابقه شركت كند؛دهنده ثبت میبر برای مسابقهآنگاه برای آن رقابت، زمان نامعت (ج

 صورت زیر محاسبه شود:شده است  باید به خطای شروعای كه مرتکب یک دهندهبندی مسابقهرده (د

i.  بندی شود؛دهنده باید در جایگاه آخر آن مرحله ردهدر مرحله مقدماتی باشد، آنگاه مسابقه خطای شروعاگر 

ii.  بندی شود. دهنده باید در جایگاه آخر آن دور ردهدر مرحله نهایی باشد، مسابقه طای شروعخاگر 

 مرتکب نشده، باید تالش خود را در آن دور كامل كند. خطای شروعای كه دهندهمسابقه

 دهندگان را متوقف كند.آغازگر باید بالفاصله هردو/تمام مسابقه خطای شروعدر هنگام وقوع  -16-9-11

 ای ثبت شود.دهندهمسابقه چیهتواند برای رخ داده است هیچ زمان معتبری نمی خطای شروعدر دوری كه  -16-9-11

 اتمام تالش

دهنده بهه صفحه/سهوییچ   مسابقه اگر كهو زمان معتبری ثبت شود  هشدگرفته در نظر، تالش باید موفق -00-۱-2بند  نظر گرفتنبا در  -16-9-12
 را متوقف كند. سنجزمانضربه زده و  سنجزمان
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 مثهار عنوانبهشود. نتیجه پذیرفته می عنوانبه طورمعموربهشود، اعداد دستگاه الکترونیکی استفاده می-مکانیکی سنجزماناز  زمانی كهنکته: 
معیار تعیین اینکه  عنوانبهباید  خودكار سنجزمانتوسط سیستم  شدهاعالمدر غیاب مدرد واضحی كه بیانگر معیوب بودن سیستم باشد، نتایج 

 دهنده موفق به ضربه زدن به صفحه/سوییچ شده است یا خیر در نظر گرفته شود.مسابقه

و زمان نامعتبر باید ثبهت شهود. ههیچ تهالش      شدهگرفته در نظرش باید ناموفق را متوقف نکرده باشد، تالش سنجزماندهنده اگر مسابقه -16-9-13
 الکتریکی معیوب است. –مکانیکی  سنجزمانای اجازه داده نخواهد شد مگر آنکه تعیین شود كه اضافه

 معیار معیوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود. عنوانبهنباید  سنجزماننکته: یک خطای انفرادی در توقف 

داوری  هیئت رئیسنشوند، یا خطای سیستمی رخ دهد،  سنجزماندهندگان متوالی در یک مسیر، موفق به متوقف كردن نکته: اگر مسابقه
داوری بایهد تصهمیم    هیئهت  رئهیس تواند درخواست آزمایش سیستم را بدهد. اگر این آزمایش نشان داد كه سیستم معیوب است، آنگاه می

شده مجاز به صعود مجدد هستند یا خیر. اگر آزمایش دستگاه نشان داد كه مشهکلی نیسهت، آنگهاه نتهایج      متأثردهندگان بگیرد كه مسابقه
 برای صعود مسیر و ضربه زدن به صفحه/سوییچ باشد. سرطراحتواند درخواست از اولیه به قوت خود باقی خواهد بود. آزمایش سیستم می

-شهده ضبطبرای تعیین اینکه دستگاه نیاز به آزمایش دارد استفاده نماید، اما فیلم  شدهضبط هایفیلم تواند ازداوری می هیئت رئیسنکته: 

مدرد قاطع مبنهی   عنوانبهتواند متوقف نشده است( نمی سنجزماندهنده به صفحه/سوییچ ضربه زده است )اما ای كه نشان دهد مسابقه
 بر معیوب بودن دستگاه در نظر گرفته شود.

 دهنده:شود اگر مسابقهناموفق محسوب شده و زمان نامعتبر ثبت می تالش -16-9-14

 سقوط كند؛ (أ

 ؛استفاده كند صعود یبرا وارهید ییباال ای یكنار یهااز لبه (ب

 یا ؛، هر قسمت از بدنش زمین را لمس كندآغاز صعود پس از (ج

 .بگیردصعود كمک  برای یاز هر عامل خارج (د

 پس از هر مرحله بندیرده -11-12

 مقدماتی

 بندی شوند:زیر رده صورتبه باید دهندگانمسابقهرابطه با خطای شروع،  در -00-۱-06گرفتن بند  در نظربا  -16-11-1

از  هر یکشده برای زمان معتبر كسب كرده باشند، بر اساس مجموع زمان ثبت Bو  A ریهردو مسدهندگان بر روی مسابقه زمانی كه (أ
 دو مسیر )زمان مجموع كمتر به مفهوم رتبه بهتر(. 

 بندی شود.نشده باشد، باید در رتبه آخر رده Bو  Aموفق به كسب زمان معتبر در هر دو مسیر  دهندهمسابقهاگر  (ب

 نهایی

مجمهوع  نهایی و نهایی( باید بهر اسهاس   دورهای نیمه غیرازبهاند )شدهحذف ی نهاییمرحلهورهای از د هر یکدهندگانی كه در مسابقه -16-11-2
 بندی شوند.شان در آن دور ردههایزمان صعود

 بندی شود.نشده باشد، آنگاه باید در جایگاه آخر آن دور ردهدر هردو مسیر موفق به كسب زمان معتبر  شدهحذفدهنده نکته: اگر مسابقه

معتبهر  مجمهوع  اند، نشده باشهند یها زمهان    شدهحذفموفق به كسب زمان معتبر در آن دوری كه  شدهحذفدهنده دو یا چند مسابقه اگر -16-11-3
در در دور قبهل )و   شهان شهده كسهب باید بر اسهاس زمهان    هاآناند كسب كرده باشند، آنگاه رتبه نسبی شدهحذفیکسان در آن دوری كه 

 شین و/یا بر اساس مرحله مقدماتی( تعیین شود.لزوم دورهای متوالی پی صورت

نهایی برای مقهام اور  كوچک( و برندگان دور نیمه مرحلة نهایی) یچهارم-نهایی برای مقام سومدر دور نیمه شدهحذفدهنده دو مسابقه -16-11-4
 برگزارشدهبزرگ  مرحلة نهاییاز كوچک همیشه باید پیش از آغ مرحلة نهاییبزرگ( با یکدیگر مسابقه خواهند داد.  مرحلة نهاییدومی ) –

 و به اتمام برسد.

 حوادث فنی -11-11

دهنده مسابقه كهیدرحالدهنده شود اش منجر به سود یا زیان غیرمنصفانه برای مسابقهحادثه فنی عبارت است از هر رویدادی كه نتیجه -16-11-1
 نقشی در آن نداشته است.
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 است.  سرطراحداوری( و در صورت نیاز با مشورت با  هیئت رئیس)یا در صورت نبود او  IFSCیا رد حادثه فنی به عهده داور  تأیید -16-11-2

دهنهدگان آن صهعود و یها    حادثهه فنهی بهرای مسهابقه     عنهوان بهه الکترونیکی بایهد   –مکانیکی  سنجزمانبروز خطا در عملکرد سیستم  -16-11-3
 كه خطا رخ داده است، تلقی شود:دهندگان آن دوری خطا نتواند برطرف شود، برای تمام مسابقه كهدرصورتی

شهد   تأییهد و  شدهاصالحکه سیستم ازآنپسخطا ناشی از اتصاالت معیوب بوده باشد(، آنگاه  مثارعنوانبهاگر خطا بتواند برطرف شود ) (أ
 تکرار شود. باریکكند، آن صعود باید می كاردرستكه 

دستور برگزاری مجدد  (ii) یا را كه خطا در آن رخ داده لغو كند و یدور (i)تواند داوری می هیئت رئیساگر خطا نتواند برطرف شود،  (ب
 دوری كه خطا در آن رخ داده است را بدهد.

به دستی در یک دور از مسابقه  گیریزمانبا  همراه خودكار گیریزماننباید  باید همواره اعمار شود، تحت هیچ شرایطی -8-4-06نکته: بند 
 رود. كار

 روند پس از حادثه فنی

یها در  ) IFSCپیش از آغاز صعود بعدی مهورد را بها داور    بالفاصلهباید  هاآندهنده یا سرپرست تیم ادعای حادثه فنی كنند، اگر مسابقه  -16-11-4
داوری( مطرح كنند. پس از آغاز صعود متوالی بعدی به هیچ تذكری در مهورد حادثهه فنهی صهعود پیشهین       هیئت رئیسبا صورت نبود او، 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 هیئهت  رئهیس باید تحت هدایت تأثیرگرفته دهندگان دهد، تمام مسابقهرخ می تأییدشدهشود یا حادثه فنی حادثه فنی ادعا می كه ییجا -16-11-5
 باقی بمانند.داوری در منطقه مسابقه 

 قرار داده باشد: تأثیردهنده را تحت اگر حادثه فنی رخ داده فقط یک مسابقه -16-11-6

حادثه فنی قهرار گرفتهه اسهت بایهد اجهازه       تأثیرای كه تحت دهندهفنی در حین مرحله مقدماتی رخ داده باشد، فقط مسابقه اگر حادثه (أ
 صعود مجدد داشته باشد.

 رخ داده باشد، رقابت دونفره مربوطه باید تکرار شود. نهاییی مرحلهاگر حادثه فنی در حین  (ب

 از حادثه فنی، در نظر گرفته شود.تأثیرگرفته دهندگان ( دقیقه باید برای مسابقه5پنج ) تجدیدقوایحداقل زمان  -16-11-7

 ویدیویی شدهضبطاستفاده از تصاویر  -11-12

 تهیه شود.دهندگان باید تصویربرداری رسمی ویدیویی های مسابقهاز تمامی تالش -16-12-1

 دهنده موارد زیر باشند:تصاویر رسمی ویدیویی حداقل باید توسط دو دوربین ضبط شود كه حداقل نشان -16-12-2

 در شروع هر صعود؛ دو مسیرحالت شروع برای هر  (أ

 در تمامی صعودهای مسابقه؛ و ریدو مس برای هر سنجزمانصفحه/سوییچ  (ب

 دهندگان در هر رقابتتالش هر جفت از مسابقه (ج

 هیئهت  رئهیس را نسبت به روند انجام كار و فنون مربوطه توجیهه كنهد.    بردارانفیلمداوری باید تمام  هیئت رئیسشروع مرحله پیش از  -16-12-3
 را تعیین كند. برداریفیلمهای داوری باید موقعیت دوربین

مجهاز بهه    كهس هیچدر حین انجام وظایفشان ایجاد نشده و  بردارانفیلمای باید به این نکته شود كه هیچ مزاحمتی برای نکته: توجه ویژه
 اشغار كردن كادر تصویربرداری نباشد.

ود. شه متصل است آمهاده   ییدئویضبط و ستمیكه به س ونیزیدستگاه تلو کی دیبا ،یاهداف داور یحوادث مسابقه، برا ینیمنظور بازببه -16-12-4
 نیه . اندیكه رخ داده، گفتگو نما یاحادثه دربارهنموده و  ینیرا بازب لمیف راحتیبهداوران بتوانند  شود كهواقع  ییدرجا دیبا ینیبازب ونیزیتلو
 ینشهده و بهرا   دهیداوران شهن  هنبوده و مهذاكر  پذیرامکان غیرمسئولیشخص  چیه یبرا لمیف تیرؤ كه ردیقرار گ یبه نحو دیبا ونیزیتلو

 شود. دهیداوران تدارد د زیبه م کینزد ،یمنظور راحتكار به نیا ینشود. بهتر است فضا جادیا یمزاحمت هاآن یمذاكره و گفتگو

 موارد زیر استناد شود: غیرازبهشامل اعتراضات( نباید به هیچ فیلم دیگری ) یداورتصمیمات  یبرا  -16-12-5

 ؛ و شدهضبطرسمی  هایفیلم (أ

 پخش مستقیم. هایفیلم مثارعنوانبه، IFSCبرای پخش رسمی  شدهضبط هر فیلمداوری،  هیئت رئیسبنا به تصمیم  (ب
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  باید تحویل وی شود. شدهضبطرسمی  هایفیلمداوری یک نسخه از  هیئت رئیسدرخواست  در صورتدر پایان هر مرحله،  -16-12-6

 اعتراضات -11-11

 و ارائه گردد. یسیبه زبان انگل دیاعتراضات، با نیبه ا یرسم یهاو پاسخ یو كتب یاعتراضات شفاه یتمام -16-13-1

ای شامل همهان اطالعهات باشهد كهه بهه امضهای       موجود است و یا در برگه IFSCصورت مکتوب و در فرمی كه در سایت فقط به (ج
ی بندی از قانون كه اعتراض نسبت به آن انجام شده است باید ذكر گردد؛ . همچنین شمارههای مربوطه رسیده باشدسرپرست تیم

 و

بهه امضهای   باشد نام نکرده چنین شخصی در مسابقه ثبت كهدرصورتید آن را امضای كرده باشد؛ یا فقط سرپرست تیم مربوطه بای (د
 دهنده مربوطه رسیده باشد.مسابقه

شود كه همراه بها پرداخهت وجهه رسهمی     شوند، اعتراض تنها زمانی پذیرفته میارائه می -3-03-2غیراز اعتراضاتی كه بر اساس بند به -16-13-2
یها بهه    باشد. اگر اعتراض تأیید شود IFSCهای منتشرشده ساالنه اعتراض باشد. وجه اعتراض قابل پرداخت باید مطابق با فهرست هزینه

باید بازگردانده شود. اگر اعتراض رد شود هزینه اعتراض نباید بازگردانهده  علت وجود مدارد كافی نتیجه اولیه باقی بماند؛ هزینه اعتراض 
 شود.

اعتراضات مربوط به ایمنی

جدی  صورتتواند تسلیم شود كه حداقل مربی سه تیم متفاوت بر این باور باشند كه ایمنی بهصورت میاعتراضات مربوط به ایمنی بدین -16-13-3
ها رسیده باشد. رئهیس هیئهت   اعتراضات باید به صورت كتبی ارائه گردیده و به امضای سرپرستان آن تیمبه مخاطره افتاده است. این نوع 

 داوری باید موضوع را در نظر گرفته و اقدامات مقدور موردنیاز را انجام دهد.

 روند اعتراض

 اعتراض مربوط به: -16-13-4

 ( در هر رقابت؛ یاشدهاعالم خطای شروعدر ارتباط با  مثارعنوانبهدهندگان )قضاوت تالش مسابقه (أ

 نتیجه هر رقابت در دور نهایی، (ب

گیری در مورد اعتراض آغاز شود. بهرای  و در تمام حاالت پیش از آغاز رقابت بعدی باشد. رقابت بعدی نباید تا تصمیم شدهتسلیم فوراًباید 
 ای پرداخت شود.چنین اعتراضی نباید هزینه

 داوری تسلیم شود:  هیئت رئیسمکتوب به  صورتبهدهنده باید بندی مسابقهاعتراض مربوط به رده -16-13-5

تمام نتهایج رسهمی    پس از انتشار( دقیقه 5پنج )نهایی در بازه زمانی در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مراحل مقدماتی یا نیمه (أ
 آن مرحله باید انجام شود؛ و

 دهنده مربوطه باید انجام شود.نتیجه مسابقه پس از انتشارنهایی بالفاصله در رابطه با هرگونه اعتراضی مربوط به مرحله  (ب

بالفاصله بهه   باید (نماینده فنیداوری در تصمیم اولیه نقش داشته  هیئت رئیس كهدرصورتیو ) یداور هیئت رئیس ،اعتراض با دریافت -16-13-6
 اعتراض رسیدگی نماید.

بها تعیهین    یابد كه اعالن شود نتایج رسمیمورد اعتراض است. اطمینانداوری باید  تهیئ رئیس، باشد نتایج رسمی مربوط بهراض اگر اعت 
 .اینکه به كدام نتیجه اعتراض شده است

یا تغییری به جدور زمانی مسابقه وارد شهود، بهه هرگونهه     تأخیر( باید بدون آنکه IFSCو در حاالت مربوطه ناظر ) یداور هیئت رئیس -16-13-7
 این هدف از هرگونه اشخاص و امکاناتی كه در دسترس دارد، استفاده كند. تأمین منظوربهاعتراضی رسیدگی كرده و 

در اگر مدارد موجود در رابطه با اعتراض غیر قاطع باشد، آنگاه تصمیم اولیه پابرجا خواهد بود و هزینه اعتراض بایهد بازگردانهده شهود.     -16-13-8
داوری به شخصی كهه رسهماً    هیئت رئیسو توسط  شدهتنظیممکتوب  صورتبهاعتراضات مکتوب، نتیجه رسیدگی به اعتراض باید  حالت

 اعتراض كرده است، تسلیم شود.

 پیامد اعتراضات
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 رسیدگی به اعتراض نهایی بوده و نباید مورد اعتراض بیشتر قرار گیرد. هیئتنتیجه  -16-13-9

زیهر   صهورت بهه گوییم( باید تصمیم اصلی میكه به آن اعتراض )رسیدگی به  هیئتشده توسط به پیامد تصمیم گرفتهاعتراض مربوط  -16-13-11
 تسلیم شود:

 تصمیم اصلی؛ یا پس از انتشار( دقیقه 5پنج )در رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله مقدماتی، در بازه زمانی  (أ

 تصمیم اصلی. پس از انتشاردر رابطه با اعتراضات مربوط به مرحله نهایی، بالفاصله  (ب

 تواند به پیامد تصمیم اصلی تسلیم شود.زمانی فو  نمیهیچ اعتراضی خارج از بازه 
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