
 خدا نام به

 ورزشی صعودهای و کوهنوردی فدراسیون محترم ریاست

 زارعی رضا آقای جناب

 

کوهنوردی مانند های متعدد دیگر تحت پوشش شاخه هاستسالسنگنوردی ی گانهی چندرشتهدر ایران، بر شما پوشیده نیست که 

میالدی تغییر یافت و فدراسیون 2007ها سال رشتههای جهانی این نوردی مدیریت سازمانی دارد، روندی که در سازمانو یخ

ها ی پرتعداد سنگنوردی از سازمان متولی خود در این سالسنگنوردی از فدراسیون جهانی کوهنوردی تفکیک شد، آنچه جامعه

گزاری مسابقات، ای ماندن این رشته که پیشرفت آن بود، پیشرفتی که قاعدتا باید در باال رفتن کیفیت برانتظار داشت نه حاشیه

خود اگر جدایی  ؛شدهای مسابقات، استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران دنبال میهای ملی، اعزامعملکرد کادرهای اجرایی، کمپ

 فدراسیون سنگنوردی پس از گذشت ده سال هنوز ممکن نشده است!

ه شده و هربار برای بهتر شدن این رشته مورد استقبال ست که باید پس از هر مسابقه نوشتی انتقادی جمعی از سنگنوردان، متنینامه

و  شدهفینال مسابقات بولدرینگ ایران با دو ورزشکار برگزار  اتفاقی که هرگز به واقعیت نپیوست تا اولین بارگرفت. مسئوالن قرار می

 متأسفانه به صورت علنی به ورزشکاران توهین شود. 

 دان در مسابقات جام فجر زنجان نوشته شده است. این نامه بر اساس تجربیات عینی سنگنور

طبق گزارشاتی که قطعا به خدمت شما رسیده است، مسابقات سنگنوردی بانوان با وجود که این رشته در ایران نه تنها در بخش 

مردان رکوردار و دارای سکوی جهانی است بلکه در بخش زنان هم سکوی آسیایی دارد به صورت کامال غیراستاندارد برگزار شد. 

 های چوب بود!!دهم ثانیه به ثبت برساند تختهرکورد را با دقت شد، حتی به جای سنسور که باید  استارت مسابقه با سوت داور برگزار

ها و خطای ایشان کادر حمایت مسابقه قبال در مورد روند مسابقه توجیه نشده بود و این مسئله قطعا صحت صعود ورزشکاران، زمان

 ش از حد طناب کامال در ویدیوها مشهود است. را تحت تأثیر قرار داده است، شل بودن یا فیکس بودن بی

ی مسابقات که خستگی و ریکاوری ی خود برگزار نشد، آن هم با وجود فشردگی چند روزهی از مسابقه در زمان معین شدههیچ مرحله

 ورزشکار مطرح است.

های دی اشتباه ثبت شد و حتی نسخهدر بخش مسابقات سرطناب بانوان در روز دوم و زمان اعالم نتایج، امتیازها به شکل مشهو

جا ی سوم و چهارم جابهمساوی و امتیاز رتبه ،بندی آزادردهدر های اجتماعی موجود است و امتیازهای نفر اول و دوم اشتباه در شبکه

ار مسابقات حضور مربی و کادر سرپرستی عالوه بر تحمل فش ا وجود عدمثبت شده بود، چطور پذیرفته شده است که یک ورزشکار ب

 باید استرس چک کردن صحت نتایج خود را هم داشته باشد؟

 و بعضا در یک ریخت هم به صعودشان ترتیب نامعلومی روش به کنندگان شرکت مسابقه اواسط ،در بخش مسابقات بولدرینگ بانوان 

شود،  حل قضیه تا دقیقه٥ ایعده و بود دوصعودشان فاصله بین دقیقه١٥ حدود ایعده ریختگی هم به این بودند، با باهم دونفر مسیر

  ها یکسان نبوده به همین علت عدالت در مسابقه رعایت نشده است. به صورتی که قطعا استراحت

 .شد بدتر اتفاق این ورزشکاران ایزوله منطقه شدن خراب با کنار به ورزشکاران تمرکز ریختن بهم از ناشی عوارض



 و نداشتند زون مهار قبول در ینظرهمو  توافق نیز داوران که بود گرفتنشان زون نتیجه بر ورزشکاران ریبسیا اعتراض دیگر اتفاق

 .کردند نگاه مهم قانون این به سلیقگی بسیار

ی جوانان پس از ی کمباین دنبال شد و مجدد نتیجهاعالم نتایج و نبودن تایم تیبل مشخص در مرحلهدر همین وضعیت آشفتگی 

 یک ساعت اعالم نهایی تغییر یافت. 

دانیم مطالب زیر هایی که متأسفانه به جای پاسخگویی علیه قهرمانان ملی این رشته انجام گرفته است برخود واجب میبا تمام هجمه

 وب یه سمع و نظر شما برسانیم:را به صورت مکت

 افزایش ی آنجملهشده است، که از  تحمیل های سنگنوردیشاخه یتمام در ورزشکاران تمام به زیادی هایهزینه اخیر های سال در

است، اما هدف اصلی از نگارش این انتقاد، اعتراض به نوع برگزاری و پسرفت کیفیت کارگروه صعودهای ورزشی  مسابقات نام ثبت نرخ

ای اساسی برای آن اندیشیده ی کنونی قادر به پاسخگوی در مورد آن نیست باید چارهمهمی که اگر فدراسیون با بندهو مسابقات است. 

 شود. 

نام ورزشکاران اضافه شده است، فدراسیون چه های ثبتنی بر پرتابل فدراسیون به هزینهای مببیش از دو سال است که هزینه

، ستارجیهای خگرفته از فدراسیونتم الهامدر مورد روند مثبت این افزایش هزینه برای ورزشکاران دارد؟ این سیس ایپاسخگویی

نام در ی ورزشکار برای ثبتایران نفع این سیستم تنها اجازه سیستمی که در این کشورها دارای تسهیالت و فواید بسیاری است، در

 تر کرده است. تنها مدیریت را برای فدراسیون راحتمتأسفانه ها و مسابقات است که کالس

خیر های اها هر سال امتیازات بیشتری از ورزشکاران گرفته شده که به آنها امتیازی داده نشده است، در سالدر ازای افزایش هزینه

ی اسکان و غذا با ورزشکاران است، نه تنها کیفیت برگزاری و کادر داوری به دلیل جوایز به کل از مسابقات حذف شده است، هزینه

ی بقه)روندی که حداقل در سه مسا کادر از کارآموزان افت کرده است، بلکه تعداد مراحل مسابقه کاهش پیدا کرده است کثرتتشکیل 

 ای کردن مسابقات تنها در شرایط خاص توجیه دارد.ه است(، در کالس استاندارد مسابقات جهانی دو مرحلهمهم گذشته دنبال شد

 اجرا کامل آمادگی دونب بانوان مسابقات، است شده کم زیادی حد به هم مسابقه کیفیت و معنوی ارزشدر کنار تمام این وارد 

 که شود می برگزار روز یک و مرحله دو رد مسابقات تمام آن از بعدت آن ذکر شد؛ در حالی که لیست بلندباالیی از مشکال شودمی

 دلزده را جوان سنگنوردان از بسیاری بلکه شودمین ورزشکاران از ناسبیم ارزیابی تنها نه مسابقه بودن انتخابی عنوان به توجه با

ایشان وارد  به مضاعفی فشار ورزشکاران اکثر برای مالی اسپانسر نبود و اسکان و سفر سنگین هایهزینه تحمیل به توجه با کند،می

 کند.می

گویا هدف بهتر کردن  هرچند و شده تغییر دستخوش دوباره مسابقه فرمت که شوندمی خبردار ورزشکاران بولدر مسابقات صبح در

 بیشترینبا  زمان کمترین در را مسابقه است،  مسابقه کردن بندیسرهم و ریزیبرنامه بودنناچیز  از ناشی ولی روند مسابقات بوده

 .بردمی جلو به کیفیت کمترین و هزینه

ی مشارکتشان در ی ورزشکاران و ادامهآیا تمامی موارد ذکر شده فدراسیون را ملزم به پاسخگویی نخواهد کرد؟ آیا سکوت چندروزه

ی سنگنوردی نیازمند پاسخگویی عهرا ایجاد نکرده است که جامی فدراسیون به همین کیفیت این شبه مسابقه و یا مسابقات آینده

 نیست؟ 



ی آن موظف دانسته و زمان آن دانیم خود را نسبت به آیندهخرسندیم بگویم که به جهت آنچه عشق و ایثار خود در این رشته می

م که از آغاز با هر آن چه نامالیمتی و رسیده است که حرکتی هرچند پرهزینه در جهت بهبود آن انجام دهیم. چرا که این ما هستی

ورزیم و از آن ماست را ی که به آن عشق میو زین پس هم بر این راه خواهیم ماند تا رشتهایم بر این راه پافشردهکمبود بوده است 

 بهبود ببخشیم. 


