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خطاها توضیحات آیتم ZONE
در هارنسعدم اتصال صحیح ابزار های .1

پشت خط شروع
ر قرار نگرفتن تمامی نفرات پشت خط د.2

هنگام شروع مسابقه

به همراه شاخص + ...( کاله + هارنس) ، مجهز به تجهیزات کامل حفاظت فردی قرار گرفتن سه نفر تکنسین پشت خط شروع1.1
های مسابقهآیتممشخص شده جهت انتقال در 

.با سوت داور مسابقه شروع خواهد شد2.1
متر تا رسیدن به اولین طناب10طی نمودن مسافت 3.1

1

1
عدم اتصال صحیح ابزار های صعود و .1

پشتیبان به طناب 
عدم به صدا در آوردن زنگ.2

آیتمهمراه داشتن شاخص مسابقه توسط شرکت کننده در این 1.2
.به طناب پشتیبان ASAP)یا  ASAP LOCK)به طناب اصلی و ابزار پشتیبان ( یومارو کرول) اتصال ابزار صعود . 2.2
.و زدن زنگ با دست ( متر 10) صعود از طناب به صورت سرعتی تا محل مشخص شده 3.2

.جهت اتصال ابزار به طناب تنها یک نفر از سه نفر تیم مجاز به همکاری می باشد : 1تبصره 
.زمان صعود شخص از طناب ، فرد کمکی مجاز به گرفتن پایین طناب می باشد: 2تبصره 

2

از صعود به فرود( CHANGE OVER) تعویض ابزار 1.3 3

قبل از رسیدن 2انتقال شاخص به محدوده . 1
پاهای شخص فرود رونده به سطح زمین

ز به و مجاآیتمرسیدن هر یک از پاهای ورزشکار به سطح زمین به منظور پایان این ) به سطح زمین  ASAPو  IDفرود با ابزار 1.4
.(آزاد سازی شاخص مسابقه جهت انتقال به نفر شرکت کننده در محدوده بعدی می باشد

4

2به محدوده 1تیم از محدوده اعزایانتقال شاخص مسابقه توسط هر یک از  5

ل جدا شدن پاهای شخص از سطح زمین قب.1
از دریافت شاخص مسابقه از محدوده قبل

عدم همراه داشتن طناب کارگاه مجاور.2

، اتصاالت خود را 1شخص میتواند قبل از رسیدن شاخص از محدوده شماره ) متر 3اتصال ابزار جهت صعود از طناب به میزان 1.6
.(انجام داده باشد و به محض رسیدن شاخص مسابقه اقدام به صعود از طناب نماید و پای وی از زمین جدا گردد

(9شماره آیتم)دو طناب کارگاه مجاور جهت انجام مانور طناب به طناب ( اتصال)همراه داشتن 2.6
ستفاده نمایید از ابزار های اصلی اهرکدامدر این مرحله شما می توانید بر اساس تشخیص سرپرست تیم ، جهت صعود از طناب از : تبصره

.و حتما می بایست از دو نقطه اتصال استفاده نمود
استفاده  ASAPو یومارو  IDجهت صعود از طناب از ابزار  Bاستفاده نموده و تیم  ASAPو یومارو کرولجهت صعود از  Aتیم : مثال 

.می نماید

6

بلبه گره های ایجاد شده از قلنیارداتصال .21 انجام مانور عبور از گره در حالت صعود1.7
.استفاده نماییدASAPآپ بکمی توانید از دو آیتمجهت انجام این : تبصره  7

و زدن زنگ با ( متر 9) تا محل مشخص شده ( 6آیتمنحوه صعود به صورت دلخواه مانند توضیحات تبصره ) انجام صعود از طناب 1.8
.دست  8

یر قرارگرفتن ابزار های مربوطه طناب دوم ز.1
گره های ایجاد شده جهت عبور از گره

.می باشد( متر3فاصله دو طناب حدود ) انجام مانور طناب به طناب 1.9
.تکنسین مربوطه میبایست ابزار اصلی و پشتیبان طناب دوم را باالی گره مربوطه قرار دهد: تبصره
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خطاها توضیحات آیتم ZONE
فرود از طناب دوم تا رسیدن به گره1.10

ستفاده نموده از ابزارهای اصلی اهرکدامدر این مرحله شما می توانید بر اساس تشخیص سرپرست تیم ، جهت فرود از طناب از : تبصره
.و حتما می بایست از دو نقطه اتصال استفاده نمایید

.استفاده می نماید ASAPو IDجهت فرود از طناب از ابزار  Bاستفاده نموده و تیم ASAPویومارو کرولجهت فرود از  Aتیم : مثال 

10

زیر گرهکرولاتصال ابزار .21
انجام مانور عبور از گره در حالت فرود

.استفاده نماییدASAPآپ بکمی توانید از دو آیتمجهت انجام این : تبصره  11

قبل از رسیدن 3انتقال شاخص به محدوده . 1
پاهای شخص فرود رونده به سطح زمین

ه آزاد و مجاز بآیتمرسیدن هر یک از پاهای ورزشکار به سطح زمین به منظور پایان این ) به سطح زمین ASAPو  IDفرود با ابزار 
.(سازی شاخص مسابقه جهت انتقال به محدوده بعدی می باشد

12

3به محدوده 2تیم از محدوده اعزایانتقال شاخص مسابقه توسط هر یک از  13

جدا شدن پاهای شخص از سطح زمین قبل.1
از دریافت شاخص مسابقه از محدوده قبل

بان متصل به ابزار پشتیلنیاردعدم وجود .2
ABSORBICAاز نوع نجاتگر

به همراه جاذب انرژی الزاماو ASAPیا  ASAP LOCK)به طناب اصلی و ابزار پشتیبان( یومارو کرول) اتصال ابزار صعود 1.14
ABSORBICA ) به طناب پشتیبان

، اتصاالت خود را انجام داده باشد و به محض رسیدن شاخص مسابقه 2شخص میتواند قبل از رسیدن شاخص از محدوده شماره ) 
.(اقدام به صعود از طناب نماید و پای وی از زمین جدا گردد

.صعود از طناب به صورت سرعتی تا محل مشخص شده 2.14
انجام عملیات تعویض ابزار از صعود به فرود 3.14

.جهت اتصال ابزار به طناب تنها یک نفر از سه نفر تیم مجاز به همکاری می باشد : 1تبصره 
.زمان صعود شخص از طناب فرد کمکی مجاز به گرفتن پایین طناب می باشد: 2تبصره 

14

(فاصله حدودی یک متر ) نجات مصدوم در حالت فرود از طناب مجاور *3
.قرار دارد5قرار دارد روی طناب های کارگاه ASAPو  IDمصدوم بر روی ابزار 1.15
.به حلقه نشیمن مصدوم متصل می گرددنجاتگرلنیارد2.15
( نجاتگرIDکارابیناتصال اصلی از حلقه جناغی مصدوم به پشت ) اتصال نقطه اصلی به مصدوم 3.15

.وان انجام شودمیت( کوئیک)با تسمه کارابینیا دو کارابینیا دو کارابینتوسط تک نجاتگراتصال اصلی مصدوم به : تبصره 
.باشدنجاتگرIDجهت رهاسازی از مصدوم ، به سمت حلقه نجاتگرپیچ کارابینمی بایست دهانه الزما

(4روی طناب های کارگاه نجاتگرانتقال مصدوم به ) نجاتگرو انتقال وزن آن به ( مصدوم  IDآزاد سازی ) تخلیه مصدوم 4.15
آپ مصدوم بکباز نمودن اتصاالت اصلی و 5.15
(هارنسو  یا حلقه های اصلی IDکارابینمتصل شده به ) کارابیناتصال شکست طناب به وسیله 6.15
قرار گرفتن در حالت صحیح فرود به همراه مصدوم7.15
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خطاها توضیحات آیتم ZONE

بر روی مصدوم و نجاتگرفرود کامل .1
برانکارد

فرود با مصدوم تا سطح زمین 
.پیچ بسته استفاده نمودکارابینحتما میبایست در هنگام فرود از شکست طناب توسط 1.16
(.قرار گیرد برانکاردنباید وزن مصدوم ، کامل بر روی ) فرود با مصدوم تا سطح زمین 2.16

16

3
رها سازی مصدوم قبل از انجام عمل ماساژ .1
(خطا بزرگ ) 
در هنگام خروج از خط ، هیچ یک از ابزار .2

و مصدوم نباید از وی جدا نجاتگرهای 
نبایدیومارو کرول، زبانه IDصفحه .)باشد

.(باز باشد
عدم عبور هر یک از نفرات و یا مصدوم از .2

خط پایان جهت ثبت زمان

.به زمین رسید می بایست خود را آزاد نمایدنجاتگرزمانی که پای 1.17
با صدای به صورت دو ضربه به پای راست و دو ضربه به پای چپبرانکاردانجام عمل ماساژ مصدوم قبل از تخلیه بر روی 2.17

.شمارش بلند 
(نفرتیمسه . ) میتواند توسط هم تیمی ها هم انجام گرددنجاتگرماساژ و آزاد سازی ابزار های مصدوم و : تبصره 

برانکاردقرار دادن مصدوم بر روی 3.17
.توسط سه نفر تیمبرانکاردحمل مصدوم بر روی 4.17
متر تا خط پایان و عبور تمامی نفرات تیم و مصدوم از خط پایان جهت ثبت زمان10طی نمودن مسافت 5.17

17

.می باشدبخشنامه مسابقات موجود خطاهای بزرگ و کوچک کل مسابقات در 
.این مسابقات در دو مرحله مقدماتی و فینال برگزار می گردد

.یدرسبه سر انجام خواهد تیمی طبق توضیحات بخشنامه مسابقات سناریومرحله فینال به صورت 


