
 

 1041آیین نامه عمومی و فنی رشته های غیر المپیادی سال 

 :کوهنوردی دختران آیین نامه عمومی و فنی رشته

 مقررات عمومی:

 .رعایت شئونات اسالمی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است 

  بیمه ورزشی، گواهی سالمت، کارت ملی، کارت دانشجویی و گواهی اشتغال به ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه اعزام کننده، کارت

 تحصیل عکس دار الزامی است.

  در امر فنی و آشنا با محیط کار در  یکی از کارشناسان خبرهتوصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگزاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه مربوطه 

 شود.خواهد بود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل کارشناس مسئول ثبت نام در سایت ثبت نامی درج 

  می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده که از طریق پیامك برای مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارسال  ورود به سایت پذیرشبرای

 خواهد شد استفاده نمایید.

 عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته )نام و نام خانوادگی(،  اعزامیاسامی نفرات  دانشگاه ها موظفند

به صورت صحیح در سایت اره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی) فعال، فارغ التحصیل( تحصیلی، شم

 پذیرش ثبت نمایند.

مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شناسنامه، شماره  سرپرست و همراهانمشخصات نفرات اعزامی از قبیل  دانشگاه ها موظفند

 بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش تکمیل کنند.

  ورت می پذیرد.صمسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  آیین نامه عمومی حضور در مسابقات بر اساس 

 
 قوانین و مقررات فنی :

 : نام صعود سراسری 1ماده 

 گرامیداشت دهه فجر برگزار می گردد الونددانشگاه های کشور به قله  دختراین صعود  به نام صعود سراسری دانشجویان 

 هدف: 2ماده 

به منظور شناسائی کوهنوردان برتر دانشگاه های کشور برگزار  . این صعودجمله ورزشهای پر طرفدار دانشگاه ها می باشدز کوهنوردی ا

 می گردد.

 صعود: مجری  3ماده 

 گرددبرگزار می  دانشگاه های شرکت کننده،  تیم داوری، تیم امداد و نجات و  بوعلی سینادانشگاه صعود با همکاری این 

 .را به عهده دارد صعوددانشگاه میزبان کادر اجرائی، اسکان و تغذیه و امور اجرائی  .1

 تیم داوری شامل داوران و راهنمایان مسیر می باشد. .2

 مربی و سرپرست هر تیم مسئول سالمت اعضای خود می باشند. .3

نماینده دانشگاه میزبان و رئیس انجمن  ،داورینفر از مربیان یا سرپرستان تیم ها ، نماینده تیم  2کمیته انظباطی متشکل از  .4

 .می باشد
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 به عهده انجمن کوهنوردی و صعود های ورزشی است. این صعودنظارت بر اجرای صحیح  .5

 : نحوه برگزاری صعود 4ماده 

 برگزار می گرددبه شرح ذیل  صعود در دو روز: 

  دقیقه 39: 11صبح الی دقیقه  0:39: ورود تیم ها و انجام مراحل پذیرش از ساعت روز اول 

 صرف ناهار و حرکت به سمت مبداء صعود

 صعود از گنج نامه تا قرارگاه کوهنوردی دشت میشان. 

 استراحت و صرف شام

 وعده غذای شام توسط تیم های شرکت کننده از قبل تهیه و با خود حمل خواهند کرد.این : توجه 

   تیم ها برای صرف  قله، به سمت قله آغاز و پس از صعودصعود :  بعد از صرف صبحانه در قرارگاه دشت میشان،  روز دوم

) با توجه به شرایط صعودکنندگان، زمان سرو غذا ممکن است با تأخیر صورت ناهار به دانشگاه میزبان باز خواهند گشت. 

 گیرد(

 هاو خروج تیم  می باشد اختتامیه  و توزیع احکام

 : شرایط تیم های شرکت کننده  5ماده 

 هر دانشگاه می تواند یك تیم به مسابقات معرفی نماید. .1

 .سرپرست و یك راننده می باشدیك نفر یك نفر مربی،  هرتیم شامل چهار نفر ورزشکار، .2

 .ورزشکار باید دانشجوی فعال و درحال تحصیل دانشگاه های تابعه وزارت علوم باشد .3

 .انتخاب شود ی کوهنوردی آشنا به رشته و می بایست از کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها تیم سرپرست .4

 .فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسالمی باشد کوهپیمایی یا برف و یخ ازمربی باید دارای کارت مربیگری  .5

 : شرایط فنی مسابقات6ماده 

 و صعود های ورزشی برگزار می گردد.صعود بر اساس قوانین فدراسیون کوهنوردی  .1

 مسیر و تقسیم بندی گروه ها بر عهده تیم داوری است. .2

 باشد.  پشتی کوله متحد الشکل باید دارای البسه کوهنوردی مناسب فصل ، کوله پشتی، کیسه خواب، کاورهر تیم  .3

 درج نام و آرم دانشگاه  بر روی کاور کوله الزامی است.  .4

 ردی و تجهیزات مناسب فصل صعود و استاندارد الزامی است.همراه داشتن کفش کوهنو .5

ه دارای تجهیزات و البسه مناسب نباشند جلوگیری می نماید و از دور مسابقه حذف کمیته داوران از شرکت تیمهایی ک .6

 خواهند شد.

 شرکت تیم ها در صعود فقط بر اساس اعالم آمادگی قبلی و پذیرش در زمان مقرر امکان پذیر است. .7

 می باشد. دانشگاه میزبانانتقال تیم ها از محل اسکان تا ابتدای مسیر صعود به عهده  .8

 : امتیاز دهی  7ماده 

 تیم داوری از زمان ورود تا زمان معرفی تیم برتر به تیم ها امتیاز می دهد. .1

 امتیازهای تجهیزات به مناسب و کامل بودن تجهیزات اختصاص می یابد. .2
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به رعایت قوانین گروه، همیاری و نظم اعضای تیم از بدو ورود تا هنگام خروج تیم ها اختصاص می  امتیازات اجتماعی .3

 یابد)شرکت کننده ، مربی ، سرپرست و راننده(.

 امتیازات فنی در طول صعود و انجام تکنیك و موارد فنی اختصاص می یابد. .4

  ی شود.جمع امتیاز انفرادی ورزشکاران به عنوان امتیاز تیم محاسبه م .5

 : جوایز  8ماده 

 جام و حکم و به اعضای تیم مدال و حکم اهدا می گردد. به تیم های برتر 

 .به تمامی شرکت کنندگان گواهی شرکت اهدا خواهد شد 

 

 

 موارد پیش بینی نشده:

 نیو همچن   یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیاداره کل ترب ینامه عمومنیینشده در آ ینیبشیموارد پ هیدر مورد کل یریگمیتصم

 .باشدیمسابقات م یفن تهیمسابقات بر عهده کم ینامه فننییآ

 اعضای کمیته فنی:

 رئیس انجمن 

 دبیر انجمن 

 سرپرست فنی مسابقات 

 یک داور منتخب 

 یک مربی منتخب 

 


