
 شرکت فرافن آموز ایلیا

 .مقدمه: 1

    و دسترسی با طناب در ارتفاع و نجات در پی رشد و ارتقاء سطح مهارت، دانش و تواناییهای فعالین رشته های کار

، شرکت فرافن آموز ایلیا  با همکاری هیات کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان اصفهان اقدام به برگزاری مسابقه  

 در سالن شهید چمران اصفهان خواهد نمود. دسترسی با طناب )ایراتا( ، به شرح ذیل 

 . امیدواریم که این گونه مسابقات منجر به فرهنگ سازی، انتقال تجربیات، مهارت ها و انسجام بیشتر این جامعه گردد

 جوایز مسابقه :  1.1

 ریال، حکم قهرمانی ،تندیس مسابقه   000/000/60تیم اول به ارزش  .1

 ل، حکم قهرمانی ،تندیس مسابقه ریا  000/000/40تیم  دوم به ارزش  .2

 ریال، حکم قهرمانی ،تندیس مسابقه    000/000/20تیم سوم به ارزش  .3

 ثبت نام : . 2

 شرایط شركت در مسابقه :  1.2

 .شرکت در این مسابقات به صورت تیمی می باشد  .1

 هر تیم شامل سه شرکت کننده و یک سرپرست می باشد. 1.1

 سال 18 حداقل سن شرکت کنندگان .2

 باشند. ( ایراتا   طناب ) تمامی نفرات می بایست دارای مدرک داخلی و یا بین المللی دسترسی با .3

اگر تمامی تیم دارای مدرک داخلی می باشند ضروریست حداقل یکی از اعضا و یا سرپرست دارای   1.3

 مدرک بین المللی باشد.



 شرکت فرافن آموز ایلیا

ارک داخلی توسط شرکت های معتبر دسترسی  مدارک باید دارای تاریخ اعتبار باشد و ضروریست مد 2.3

 . با طناب صادر گردیده باشد

 اعضای هر تیم می بایست دارای لباس متحد الشکل باشند. .4

 :  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام   2.2

 تصویر کارت ملی تمامی اعضای تیم  .1

 تمامی اعضای تیم  4*3تصویر عکس  .2

 تصویر مدرک داخلی و یا بین المللی دسترسی با طناب ) ایراتا ( تمامی اعضای تیم  .3

 ریال به ازای هر نفر(  000/250/1ریال جهت کل نفرات تیم. ) مبلغ  000/000/5پرداخت مبلغ  .4

 داشتن بیمه ورزشی معتبر      .5

 :  نحوه ثبت نام   3.2

 ق سایت فرافن آموز ایلیا  ثبت نام از طری  .1

می   22/11/99مورخ  چهارشنبه و پایان ثبت نام  18/11/99شنبه مورخ  بت نام تاریخ شروع ث .2

   باشد.

الزم است ورزشکاران محترم جهت جلوگیری از هرگونه مشکل، ثبت نام در سایت را به روزها و ساعات   .3

 پایانی موکول ننمایند.

 :   پذیرش تیم ها در روز مسابقه 4.2

 صبح می باشد.  9الی    8ساعت  30/11/99مورخ تاریخ پذیرش تیم ها روز پنج شنبه  .1

 مدارک مورد نیاز در محل پذیرش تیم ها :  .2

 اصل مدرک داخلی و یا بین المللی دسترسی با طناب )ایراتا (  1.2     

 اصل کارت ملی  2.2     

 یارائه گواهی صحت سالمت پزشک 3.2     

 اصفهان، خیابان چمران، خیابان محمد طاهر، سالن دسترسی با طناب شهید چمران  مکان برگزاری مسابقه:   .3
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 :   اسکان تیم های شركت كننده  5.2

تیم های شرکت کننده   شرکت کنندگان بر عهدهخواب با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی اسکان  .1

 می باشد و برگزار کننده مسئولیتی در قبال اسکان نفرات ندارد. 

 ناهار روز مسابقات بر عهده میزبان می باشد. .2

 اطالعات بیشتر جهت اسکان تیم ها:  6.2

 تیم های شركت كننده می توانند در صورت نیاز به اسکان با شماره ذیل تماس حاصل نمایند: 

 تلفن تماس  آدرس  نام هتل  ردیف 

1 

سرای  

ورزشکاران نقش  

 جهان 

سرای ورزشکاران نقش   –پیست موتور سواری نقش جهان  

 جهان 
09131049710 

 هتل جمشید  2
حدفاصل چهار راه تختی و   – اصفهان خیابان چهارباغ پایین 

 میدان امام حسین ابتدای بازارچه حاج محمد علی 
031-32227108 

3 
  یاقامتگاه سرا 

 ر یسف
 09135678949 د یمسجد س ابانیاستان اصفهان، اصفهان، خ

 33363758-031 د یمسجد س ابانیاستان اصفهان، اصفهان، خ نمونه  ر یمهمانپذ 4

 33377855-031 دیمسجد س  ابان ی، خ27اصفهان، اصفهان، پالک استان   هتل چهلستون  5

6 
)هتل  یتوكل

 ( ایآپارتمان پور
  09133128289 اشراق، اصفهان، استان اصفهان 
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 تجهیزات مورد نیاز: .3

 به عهده تیم های شرکت کننده میباشد. 1تامین تجهیزات مرحله مقدماتی طبق فایل پیوست  .1

 باشد. ENدارای استاندارد  می بایست سالم و تجهیزات فنی .2

 کلیه تجهیزات فنی مورد استفاده در مسابقه می بایست مورد تایید هیات داوران قرار بگیرد . .3

 قوانین مسابقه . 4

 مسابقه دارای دو مرحله است:  1.4

طبق   به صورت امدادی و حمل شاخص مسابقات توسط نفراتمرحله اول، پیمایش مسیر مشخص شده  .1

 . 2شماره  توضیحات کامل در فایل پیوست

 صعود می کنند. فینالبه مرحله  مقدماتی  برتر مرحله   تیم های .2

 می باشد. ارزیابی خطر ، سناریو نجات تیمی و ...مرحله فینال، شامل  .3

فایل  خطاهای کلی مسابقه در بخش خطاهای آیین نامه بر اساس خطاهای ایراتا و جزئیات بیشتر در ستون خطاها  .4

 ( عنوان گردیده است.  2 مرحله مقدماتی ) پیوست

 :خطاها 2.4

 
 بزرگ خطاهایالف( 

  در را   دیگران و خود ایمنی  و سالمت کاربر  بطوریکه باشد،  می ایمنی  انداختن خطر به  منجر که گویند خطاهایی به
 .دهد می قرار خطر معرض
 :باشد می  بزرگ خطای از هایی  چکیده  زیر  موارد

 .معلق حالت در نقطه تک اتصال .1

 .مانور یک اتمام  در توانایی عدم  .2

 .ابزار  داخل طناب انداختن اشتباه .3

 .هارنس نامناسب نقاط به گیر شوک دارای  های  ابزار اتصال .4

 .آنها از استفاده هنگام در  ابزار  به شدید  زدن آسیب .5

 .شکست کارابین از استفاده  عدم .6

 .نجات عملیات در  فرود کنترل عدم .7
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 .مانور اجرای هنگام  در ایمنی کاله  نداشتن .8

 .آن اتصاالت  در ایمنی  عدم و  هارنس  اتصاالت نبودن بسته .9

 .لبه یا  سکو روی  در ایمن   اتصال وجود عدم .10

 .کامل اتصال  ی  نقطه یک بعنوان  (یومار) صعود ابزار  از استفاده .11

 .ایمنی  شده تعیین  موارد درخصوص داور تذکرات به  توجه عدم .12

 .شود ابزار  دیدگی آسیب یا  و دیگران یا خود  به زدن  آسیب موجب که کنترل از خارج آونگ یک .13

 .الزم  موارد در طناب محافظ از استفاده  عدم  یا و شدید سایش .14

 .بار تحت های کارابین دهانه  بودن باز .15

 
 كوچک  خطاهایب( 

  را   دیگران و خود امنیت توانند می هنوز و اند  نشده  بزرگی خطای مرتکب کاربران که  است  جایی جزئی خطاهای
 .اند  داده قرار تاثیر  تحت را  ایمنی  اما نموده حفظ

 :شوند  می معرفی کلی صورت به که باشند می کوچکی خطاهای نمونه زیر  موارد

 .نیاز مواقع در فرود ابزار  قفل عدم .1

 .ها  کارابین چ پی بودن باز .2

 ... و سقوط اثر  بر تجهیزات به آسیب .3

 .خود محل در طناب محافظ مناسب اتصال  عدم .4

 .کوچک کنترل قابل غیر آونگ .5

 .هارنس مناسب رگالژ  عدم .6

 .باشد باز ایمنی کاله  تسمه ارتفاع  در کار هنگام در .7

 .کارابین روی  بر نامتعارف بار قرارگرفتن  .8

 .کار  هنگام  در آالت  ابزار و ها  طناب هارنس، خوردگی پیچ  .9

 .بگیرد قرار صفر از بیش سقوط  فاکتور در پشتیبان ابزار  .10

  از بیشتر آن سقوط  فاکتور که موقعیتی در  فردی حفاظت لنیاردهای و گیری موقعیت لنیاردهای گرفتن قرار   .11
 .باشد صفر

 .باشد نداشته شدن باز  قابلیت و  مانده زیرگره  ( یومار و  کرول ) صعود های ابزار  .12

 .آنها روی   بر وزن انتقال  و طناب روی  آپ بک و یومار ماندن جا  .13

 .غیرمعمول  های تکنیک از استفاده .14

 مانور  انتهای  در مصدوم از   نجاتگر رهاسازی  عدم .15

 نجات  مانور اجرای  هنگام در  شکست کارابین  اشتباه نصب .16



 شرکت فرافن آموز ایلیا

 
 :دهی مسابقه  امتیازرده بندی و   3.4

دو تالش و با ثبت بهترین رکورد رده بندی می گردد ،  این مسابقه در دو مرحله که در مرحله نخست هر تیم   .1
تعداد تیم راه یافته به فینال در زمان مسابقه مشخص می گردد.( به فینال راه پیدا خواهند  و تیم های برتر )  

 نمود. 

 اضافه شده بابت خطااهای کوچک می باشد.   امتیاز تیم ها بر اساس زمان کسب شده با احتساب زمان های  .2

 . گردد می  نظر مورد ثانیه به زمان کلی مرحله 10افزایش  باعثهر یک از خطاهای کوچک  .3

 می گردد. مرحله مقدماتی و تالش مرحله فینال خطای بزرگ باعث حذف امتیاز کامل تیم در هر تالش  .4

 
 سایر نکات:  4.4

در جلسه فنی الزامی است و در صورت عدم حضور   نماینده از هر تیمسرپرست تیم ها و یا تنها یک حضور  .1

 حذف خواهند شد. 

 : اعتراضات 5.4

دقیقه ای بعد از انتشار نتایج رسمی آن مرحله   5در رابطه با هر گونه اعتراض به مراحل مسابقه در بازه زمانی   •

 انجام میپذیرد

 ریال میباشد  2.000.000هزینه ثبت اعتراض مبلغ  •

 مسابقه دهندگان  ین نامه انضباطیآی  6.4
باطی که  ضظر گرفتن نوع بی اننرئیس هیئت داوری و داور رده بندی با توجه به قوانین مربوط به تخلفات و با در 

 نمایند.توسط شرکت کننده صورت گرفته است باید تصمیمات زیر را اتخاذ 

 الف( اخطار شفاهی به صورت غیر رسمی 

 ان دادن کارت زردب(اخطار رسمی همراه با نش

 .اخطار کارت زرد با توجه به بند های های فوق میتواند در پی تخلف از قوانین زیر صورت گیرد

 ده بندی : ر  در مورد دستورات صادر شده رئیس هیت داوری یا  داور

 الف( کوتاهی در انجام هر دستوری از سوی رئیس هیئت داوری یا داور رده بند 
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منطقه فراخوانی و ورود به محوطه مسابقه هنگامی که دستور اینکار صادر شده  تعلل بی مورد در ترک  .1

 است

 کوتاهی در شروع مسابقه طبق دستور داور رده بند  .2

 رفتار   7.4

استفاده از الفاظ و رفتار رکیک و زننده نسبتاً خفیف و غیر طبیعی و رفتار خارج از شئونات حرفه ای و رفتارهای غیر  

 جزئی و غیر طبیعی.ورزشی نسبتاً 

: رئیس هیت داوری در مورد کلیه فعالیت ها و تصمیماتی که در محدوده مسابقات و برگزاری آن اثر   توضیح

س هیئت داوری تنها شخصی است که میتواند از حضور شرکت کننده در  ئیمیگذارد مسئولیت تام دارد. همچنین ر

ان دادن کارت قرمز باشد . همچنین کلیه موارد قید شده در قوانین  مسابقه جلوگیری نماید . این کار باید همراه با نش

 .   در خصوص مسابقات دسترسی با طناب قابل اجرا میباشد

 الزامات بهداشتی  8.4

 داد یرو  یبرگزار  طیمح  ی ضد عفون .1

که با سطوح آلوده در تماس هستند، امکان  ی. افراد ماندی م یسطوح باق یها بر روکرونا تا ساعت روسیو

 شودیمطمئن م  دادیبرگزارکننده از پاک بودن سطوح قبل از رو  نکهی. با اکنندی را فراهم م   روسیانتشار و

ح  یول دشوار   دادیرو   نیدر  کار  سطوح  تمام  کردن  اسپر   یپاک  خود  همراه  است  بهتر    ی ست. 

استفاده تمامی کادر  .دیست زدن به سطوح اجتناب کنممکن از د  ی و تا جا  دیداشته باش  کنندهی ضدعفون

 اجرایی و ورزشکاران از ماسک به جز زمان صعود ورزشکار 

 م یماسک بزن .2

 دنی. پوشدهدیکرونا را به مراتب کاهش م  یماریماسک درصد خطر ابتال به ب  دنیپوش  میدانی که م  همانطور

 .های آباز اشتراک تجهیزات ورزشی مانند بطری  اجتنابسالمت خود شما واجب است. یماسک برا 

 سنجی و تعیین میزان اکسیژن(انجام معاینات پزشکی در بدو ورود به سالن محل برگزاری )تب .3

 متر(  1)حداقل  گذاری اجتماعی در محوطه برگزاری مسابقه رعایت فاصله  .4

تابع شرایط ملی و سراسری بوده و در صورت ایجاد هرگونه تغییرات    برگزاری مسابقاتبدیهی است کمیته   .5

 گردد. احتمالی، اطالعات تکمیلی متعاقباً اعالم می 


