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 مقدمۀ مترجم:

آوری ی را در مدالمهمنقش  تواندمی مسابقات قهرمانی آسیا و جهاندر  فری استایلبا توجه به اینکه رشتۀ 

یا  یاللفظتحتو نیز با توجه به لزوم ترجمۀ دقیق قوانین و نه ترجمه بندی کشورها داشته باشد، رتبهو 

ین و مقررات هر رشته و نیز داشتن دانش ترجمه آکادمیک از قوانکامل استنباطی قوانین که نیازمند آگاهی 

کتاب های کشور عزیزم، گیری تیملذا تصمیم گرفتم که به دلیل اهمیت قوانین داوری در نتیجه ،است

های باشگاهی، مسئوالن، مدیران، های ملّی و تیمقوانین داوری را به دقّت ترجمه کنم تا بازیکنان تیم

اندرکاران با مطالعۀ این کتاب از وظایف و حقوق خود و نیز مسائل مختلف و دیگر دست المللیداوران بین

 شوند.  مطلعاداری، مالی، میزبانی، فنی و داوری 

توانند حضور درخشانی را از خود در در بخش آقایان و نیز بانوان می فری استایلرشتۀ مهیّج و پرطرفدار 

رسانند، لذا برای دست یافتن به این مهم الزم است تا از قوانین ۀ حضور بورثمیدان آسیایی و جهانی به 

 برای این رشته وضع کرده است، آگاهی کافی را داشته باشند. یدبلیو اِس اِس اِ مختلفی که 

های مختلف ملی و کشور عزیزم را در عرصه بیشتر امیدوارم که این ترجمه شرایط پیشرفت و ترقّی

ها مبرا نیست بنابراین از همه کارشناسان مان این ترجمه از اشتباهات و نقصگالمللی فراهم کند. بیبین

 1جانبنیارسد به پست الکترونیک ها میو دوستان عزیز خواهشمند است تا نکاتی را که به نظر آن فناهل

 بفرستند تا در ویرایش بعدی این کتاب از این نکات ارزشمند بهره گرفته شود.

 

 69بهار  – بهروز افضلی                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . asad.afzali@gmail.com 
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 :1قوانین مسابقات اسکیت فری استایل .1

 

 مسابقات بندیگروه .1.1

زیر  هایبندیگروهمسابقات اسکیت فری استایل شامل تمام یا برخی از 

 اسپیداساللوم،  یر فری استایل: کالسیک فری استایل اساللوم، پِشودمی

 .و فری جامپ فری استایل اسالید ل اساللوم،اساللوم، بتل فری استای

 

 نامثبتمقررات   .1.1

تابعیت کشور و  باید مدارک شناسایی معتبر دهندگانمسابقه  .1.1.1

ارائه دهند  خود را WSSA 1(آی دی) ID شمارۀ شناسایی یابا 

 )برای مثال پاسپورت(.

، ملیت خود دهندهقهمسابکه  ایمسابقه. در 1.1.1.1

 1برای  کمدست، ملیت جدید او باید دهدمیرا تغییر 

را دریافت خواهد  WSSAجدید  IDسال باقی بماند و 

ملیت خود را در  تواندنمی اسکیت سواریک  کرد.

 تأییددسامبر( بعد از  11ژانویه تا  1خالل یک فصل )

ملیت یا ثبت در نخستین مسابقۀ خود تغییر دهد. در 

مایل است که تابعیت  اسکیت سواراردی که یک مو

 WSSAکشور خود را تغییر دهد، باید به تصویب 

 برسد.

 بندیگروهکافی باشد،  کنندهشرکتتعداد مردان و زنان  اگر  .1.1.1

مسابقه باید به دو گروه زن و مرد تقسیم شود. در غیر این 

جنسی برگزار  بندیتقسیمبدون  تواندمیصورت، مسابقه را 

 برگزارکنندۀمسابقه و  داور سرتصمیم نهایی به تشخیص  کرد.

 رویداد است.

                                                           
1. Freestyle Skating 
2. Identification 
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سنی کافی باشد،  بندیِ تقسیمتعداد رقابت کننده از نظر  اگر  .1.1.1

گروه سنی  دوبه  توانمیرا  شامل بتل مسابقات بندیگروه

 تصمیم نهایی به عهدۀ  تقسیم کرد. 1ساالنبزرگو  1جوانان

 ست.مسابقات ا برگزارکنندۀو  سر داور

برای  سال 11 و کمتر از سال .1از  بیشتر  .1.1.1.1

. برای مثال، ساالنبزرگبرای  سال 11باالی  جوانان و

ژانویه  1، جوانان متولدین بین 1.11برای سال 

متولدین  ساالنبزرگو  1..1دسامبر  11تا  1..1

 خواهند شد. بندیطبقه ...1دسامبر  11قبل از 

ردۀ سنی  ایاسکیت سوارهنکته: در موارد خاصی که 

(، WFSCجوانان در مسابقات قهرمانی جهان )

 1و مسابقات قهرمانی اروپا 1مسابقات قهرمانی آسیا

)فهرست در  ساالنبزرگنی ردۀ س عنوانبه 1.11

، قبل از اینکه این قاعده کنندمی( شرکت ج پیوست

سنی خود را در آغاز  بندیگروه توانندمیاعمال شود، 

 ل و آخر انتخاب کنند.برای بار او 1.11فصل 

برای پیر فری  هانامشامل  نامثبتتغییری در جزئیات  ره. 1.1.1

بعد  انجام شود. تغییراتِ نامثبتبرای  مهلتآخریناستایل، باید قبل از 

 پذیرفته نخواهد شد. نامثبت مهلتِآخریناز 

از سوی  1نویسینام مهلتِآخرینکه قبل از  ییهاکنندهرقابت . 1.1.1

از آن ردۀ سنی حذف  ،نشده باشند نویسینام ،ن دهندۀ مسابقهسازما

 خواهند شد.

 

 

                                                           
1. Junior 
2. Senior 
3. Asian Championships 
4. Europe Championships 
5. Check-in 
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 محدودۀ مسابقه و محل قرارگیری موانع .1.1

ی فری استایل سواراسکیتسطح محدودۀ مسابقه باید برای   .1.1.1

مناسب باشد )برای مثال: یکنواخت، مسطح، دارای 

 چسبندگی(.

ته متر فاصله بین هر خط وجود داش 1خطِ مانع با  1باید   .1.1.1

 باشد.

، .1خط به داوران از  تریننزدیکخطوط به ترتیب با   .1.1.1.1

 .شودمیسانتیمتر شروع  .1و  .11، .1

 مرکز هر خط باید با میز داوران تنظیم شود.  .1.1.1.1

مانع  .1سانتیمتر شامل  .1و  .1خطوط مانع برای   .1.1.1.1

مانع  11سانتیمتر تنها  .11است. خط مانع برای 

 است.

و نقطۀ  انتیمترس 1.1نشانگر مانع باید به قطر   .1.1.1.1

 باشد. سانتیمتر 1..مرکزی به قطر 

 

 
 : آرایش کلی محدودۀ مسابقات1-1شکل 
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 احتیاطی هایبینیپیش .1.1

 ایمن باشد. هاکنندهمحدودۀ رقابت باید برای رقابت 

 

 (:1محدودۀ گرم کردن )وارم آپ .1.1

اگر فضای محل رقابت اجازه دهد، محدودۀ گرم کردن باید برای رقابت 

زمین باید با سطح محدودۀ رقابت  این تدارک دیده شود. سطح هاکننده

 مشابه باشد.

 

 مجاز: هایاسکیت .1.1

 1(رولر) دارچرخاجازه دارند تا هر نوع اسکیت  هاکنندهرقابت   .1.1.1

 ( را برای رقابت بپوشند.1یا کواد 1)اینالین

 هایاسکیتباید اطمینان داشته باشند که  هاکنندهرقابت   .1.1.1

 برای استفاده است. ایمن و آماده هاآن

سر داور این اختیار را دارد که اسکیت غیر ایمن یا دارای   .1.1.1

 مزیت ناعادالنه را پذیرش نکند.

 

 موانع رسمی مسابقات  .1.1

سانتیمتر، قطر  1تا  1.1موانع مسابقات شامل: ارتفاع  بعادا  .1.1.1

 است. 1.1تا  1.1و قطر باالیی  1.1تا  1.1 ایپایه

فی سخت باشد که از توقف کا قدربهجنس مانع باید در پایه   .1.1.1

 کند.ندر زمان برخورد به موانع جلوگیری  هاچرخ

 

 

 

                                                           
1. Warm Up 
2. Roller 
3. Inline 
4. Quad 



 وز افضلیبهر – WSSAقوانین 

 

10 

 نامثبتشمارۀ  .1.1

 1 هایرقابتبرای  رویداد برگزارکنندۀشماره باید از سوی  هایبرچسب

فراهم شود. سر داور تعیین  اساللوم و پرش اسپیدبرای باالتر و  مانع

     از سوی  هابرچسبخواهد کرد که در کجا و در چه زمان باید 

هیچ  د.اده شورایش محدودۀ مسابقه نشان دبسته به آ هاکنندهرقابت 

 مجاز نیست. ایشماره برچسبِ تغییرِ

 

 تجهیزات رقابت .1.1

تجهیزات باید مطابق رهنمودها در پیوست الف )فهرست تجهیزات 

 رقابت( باشد.

 

 ضد دوپینگ .1.11

 هایرقابترقابت در  هر رقابت کننده ممکن است برای آزمایش حینِ

و آزمایش بعد از رقابت در هر زمان و مکان  1(WSSAدبلیو اس اس اِی )

 ر زماند باید برای کنترل دوپینگ هاکنندهشود. رقابت  فراخوانده

. تسلیم شوند آزمایش از سوی یک مسئول رسمی برای انجام درخواست

ملی و فدراسیون  هایفدراسیونقوانین ضد دوپینگ  WSSA تازگیبه

 .کندمیرا دنبال  1)فیرس( سکیتارولر  یالمللبین

 

 1کالسیک فری استایل اساللوم .1

 
 کنندمیها یک اجرای رقص گونه با موسیقی منتخب خود را آماده سواراسکیت

 معین در رقابت انجام دهند. مجازِ که در یک زمانِ

 

 

                                                           
1. Word Slalom Skaters Association 
2. Federation International Roller Sport (FIRS) 
3. Classic Freestyle Slalom 



 بهروز افضلی – WSSAقوانین 

 

 محدودۀ رقابت .1.1

 خط وجود دارد. . سه خط مانع با دو متر فاصله بین هر1.1.1

خط به داوران با  تریننزدیک. خطوط به ترتیب از 1.1.1.1

 .شودمیسانتیمتر شروع  .11و  .1، .1

مانع  .1سانتیمتر شامل  .1و  .1. خطوط مانع برای 1.1.1.1

 مانع است. 11سانتیمتر تنها  .11اما برای 

 باشد. راستاهم. مرکز هر خط باید با میز داوران 1.1.1.1
 

 
 : آرایش محدودۀ رقابت کالسیک فری استایل اساللوم1-1ل شک

 

 قوانین رقابت .1.1

. تنها یک دور مسابقه برای کالسیک فری استایل اساللوم وجود دارد، 1.1.1

برگزار کنند،  1دورهای مقدماتی توانندمیمحلی  هایدهندهسازمان  باوجوداین

 د.در یک گروه وجود داشته باش اسکیت سوارشمار زیادی  اگر

 طوربهسطح باال  اسکیت سوارهایبرای دورهای مقدماتی، . 1.1.1.1

باقیمانده به دو  اسکیت سوارهایو  شوندمیخودکار از قبل انتخاب 

                                                           
1. Qualification Round 
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خود تقسیم  WSSAبر طبق رنکینگ جهانی فری استایل  گروه

)از  شدهانتخاباز قبل  اسکیت سوارهای. سر داور دربارۀ تعداد شوندمی

 1به دور پایانی یافتهراه اسکیت سوارهایی( و شمار مقدمات هایگروه

 .کندمی گیریتصمیم

 دور مقدماتی باید بر طبق نوع توزیع زیر باشد: بندیگروه. 1.1.1.1

 
 مقدماتی کالسیک فری استایل اساللوم بندیگروه: مثالی از 1-1شکل 

 

 است. ت سواراسکینفری  .1این جدول مثالی از توزیع گروه مقدماتی در یک گروه 

( گروه مقدماتی 1در چند )برای مثال:  .1تا  11 اسکیت سوارهایسطح باال برای دور پایانی و  اسکیت سوار 11

. تنها نفرات نخست )برای مثال: دو نفر نخست( از هر گروه مقدماتی به دور پایانی خواهند رسید شوندمیپخش 

 (.دهندمی)و اجرای خود را برای مرتبۀ دوم انجام 

 اسکیت سوار 11نفر(، یعنی  1منتخب )برای مثال:  اسکیت سوارهایبرتر و  اسکیت سوار 11دور پایانی شامل 

 .شودمی
 

و مقررات عملکرد دور مقدماتی مشابه با دور  هانیازمندی. 1.1.1.1

 پایانی است.

 اسکیت سوارهایبرتر و  اسکیت سوارهای. دور پایانی شامل 1.1.1.1

 منتخب خواهد بود.

جهانی فری  بندیردهها برای شروع کار خود بر مبنای آخرین سواراسکیت. ترتیب 1.1.1

فاقد رده  اسکیت سوارهای. شودمیرده شروع  ترینپاییناست که با  WSSAاستایل 

                                                           
1. Final Round 
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نخستین نفر، کار خود را شروع  عنوانبهتصادفی در آغاز لیست افزوده شده و  طوربه

 .کنندمی

سانتیمتر انجام  .11و  .1، .1خط مانع  1ا باید کار خود را در هسواراسکیت. 1.1.1

 د.ندهند و از هر فاصلۀ مانع عبور کن

بعدی به  اسکیت سوارپایان یافت،  اسکیت سوارکار یک  بعدازاینکه. بالفاصله، 1.1.1

رقابت کنندۀ قبلی  ،داوران کهدرحالی، شودمی فراخواندهمحدودۀ رقابت برای گرم کردن 

 .کنندمی بندیرتبهرا 

خود را به محدودۀ  اسکیت سوارهای توانندمیتیم  هایکنندههدایت. مربیان و 1.1.1

 .مانندمیبرای اعالم نتیجه منتظر  کهدرحالی ،همراهی کنند 1نتیجه

 

 بندیزمان هاینیازمندی. 1.1

 1ثانیه ) .11تا  1.1برای کالسیک فری استایل اساللوم  بندیزمان. 1.1.1

 دقیقه( است. 1ثانیه تا  11و  دقیقه

. موسیقی زمانی آغاز شودمیبا شروع موسیقی آغاز  بندیزمان. 1.1.1.1

 آماده است. اسکیت سوارکه  شودمی

عالمت پایان کار  اسکیت سوارکه یا  یابدمیزمانی پایان  ،. اجرا1.1.1.1

 خود را نشان دهد یا موسیقی متوقف شود.

 

 . لباس1.1

تا زمانی که برای  اما شخصیت موسیقی را بازتاب دهد تواندمی. لباس 1.1.1

 است. باوقاری مناسب و سواراسکیت

 آشکار و جنسی باشد. ازحدبیش. لباس نباید ماهیتی 1.1.1.1

 مجاز نیست. 1زراپپِو  . لوازم جانبی1.1.1

 زراپپِ عنوانبهعمداً جدا یا پرتاب شود بنابراین  لباس. اگر بخشی از یک 1.1.1.1

 .شودمینظر گرفته  در

                                                           
1. Result Area 
2 . Props 
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 به تصمیم سر داور است. مجهول هایِلباس موضوعاتِ. 1.1.1.1

 

 . رفتار عملکردی1.1

 ویژهبه(، آمیزتوهین)برای مثال: جنسی، شدید و  احترامیبیحرکات یا اشارات . 1.1.1

 تنبیه و اخراج کرد. تواندمیرا  اسکیت سوارداوران، مناسب نیست و  سویبه

 هاییآهنگو  ادبانهبییا  آمیزخشونتنژادپرستانه، سیاسی،  هایآهنگاده از . استف1.1.1

است. اسکیت سواری که از این قوانین تخطی کند، از طریق  غدغن، اکیداً دستنیازا

، دیسکالیفه و جریمۀ مالی( تنبیه بندیرتبهعمل انضباطی )کاهش امتیازات، کاهش 

ز مسابقه از اشخاص ثالث دریافت یتی بعد اهر شکا کهدرصورتیهمچنین، خواهد شد. 

 برای اسکیت سوار در نظر گرفت.  توانمی، همان اعمال انضباطی را شود

 

 1بندیرتبه. ساختار 1.1

برای کالسیک فری استایل اساللوم بر مبنای دو نوع  اسکیت سوارنتیجه پایانی اجرای 

ست. امتیاز هنری تا حدی وابسته یعنی امتیاز تکنیکی و امتیاز هنری ا بندیرتبهساختار 

 به سطح مهارت تکنیکی است.

 تکنیکی بندیرتبه. 1.1.1.1

 امتیاز تکنیکی بر مبنای موارد زیر است:

رم حرکات در پیوست ب را هِ) 1. سختی حرکت یا فن مارپیچ1.1.1.1

 " 1فری استایل )فوت ورک( رقص پای"  به واسطۀامتیاز فنی  ببینید(.

. گیردمییک اسکیت سوار نیز تحت تأثیر قرار  انجام شده از سوی

سختی، سرعت و تنوع حرکات انجام شده به یک امتیاز فنی باالتر 

 امتیازِ  ساده یا پایه به کاهشِ فری استایلِ منجر خواهد شد. فوت ورکِ 

فنون یا حرکات )از ماتریکس( اجباری  فنی منجر خواهد شد. سطوحِ

که به یک روش  دنبال شوند یتهستند تا از سوی داوران در مورد حرکا

                                                           
1. Grading 
2. Slalom Tricks 
3 .Freestyle Footwork 
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 1مانع یا  1سانتیمتر، حداقل  .1، خط موانع توسط سرعتممناسب )

 .شودمی انجام (اسپینینگ برای حرکات یا گردش دور

 به کردن، یکپارچهانجام و  منظوربهها سواراسکیت. تنوع: 1.1.1.1

، تک 1، چرخشی1تنوعی از حرکات و فنون مارپیچ شامل نشستنی

 .شوندمیو فنون دیگر تشویق  1رخچ

 هایخانوادهحرکت )در  1تعدادِ حداقلِ حرکاتِ مجاز برای عملکرد، 

مختلف و در هر نسبت( است، اگر اسکیت سوار حرکات کمتری )یا 

او از سوی  –موفق انجام شده( انجام دهد  به طورِ  حرکتِ 1کمتر از 

 .شودمیداوران در امتیازِ تنوعِ تکنیک جریمه 

ترکیب شود که به رقابت  ایگونهبه. پیوستگی: حرکات باید 1.1.1.1

 پیوسته را بدهد. طوربهکننده، اجازۀ حرکت 

، اسکیت سوار مارپیچِ سرعتِ (:م. سرعت و آهنگ حرکت )ریت1.1.1.1

 . تغییراتِ دهدمیمارپیچ آن را تحت تأثیر قرار  تکنیکیِ  سختیِ

 . دهدمیرا نشان  شدهانجامحرکات  خوبِ در سرعت، کنترلِ  شدهکنترل

 )هنری( نمایشی بندیرتبه. 1.1.1

. توانایی کنندمیداوران در امتیاز هنریِ نمایشِ انجام شده از سوی اسکیت سوار تأمل 

شخصی به منظور انجام یک عملکرد کامل با ترکیب خوبی از حرکات بدن )عناصر 

ه یک روش متداول رقص(، فری استایل، موسیقی و قدرت. تمام این جزئیات باید ب

 ترکیب شود و منطقی باشد. 

باشد و بر مبنای  .1 ±دستورالعمل از امتیاز تکنیکی  یطیف امتیاز نمایشی باید پیروِ 

 موارد زیر است:

ها باید توانایی ترکیب حرکات بدنی در سواراسکیت. عملکرد بدنی: 1.1.1.1

، سر و بدن هادستها باید به سواراسکیتی خود را نشان دهند. سواراسکیت

 توجه کنند. چخود نیز در زمان اجرای مارپی

                                                           
1. Sitting 
2. Spinning 
3. Wheeling 
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 موسیقی باید مکمل و سازگار با سرعت. بیان موسیقی: انتخاب 1.1.1.1

باشد. عملکرد باید با گام موسیقی برای بیان حالت،  اسکیت سواری سواراسکیت

حرکاتِ به موقع انجام شده با ریتمِ  ریتم و سرعت موسیقی طراحی شود.

 موفقیت است.  ۀدهندنشانقی نیز موسی

. مدیریت حرکات: این مالک در مورد جا دادن حرکات در دل موسیقی 1.1.1.1

 و بین خطوط مانع است.

و تغییرات در  هاوقفهباید با  1رقص )کوریوگرافی( . طراحی1.1.1.1.1

 .منطبق باشدموسیقی 

که حرکات  شوندمیها نیز تشویق سواراسکیت. 1.1.1.1.1

 در پایان قرار دهند. فقطنهی را در بین خطوط مانع و برانگیزشچال

عملکرد باید به داخل خطوط مانع هدایت  هایجنبه. تمام 1.1.1.1.1

 اسکیت سواریک  اگرحرکت کاهش خواهد یافت  شود. امتیاز مدیریتِ

 مانع سپری کند. زمان بسیاری زیادی را خارج از خطوطِ 

 

 . امتیازدهی1.1

نمره است. برای  ..1ر برای مسابقۀ کالسیک فری استایل اساللوم امتیاز حداکث

نمره و امتیاز  .1تا  .1از ، دو مؤلفه وجود دارد. امتیاز تکنیکی بندیرتبهاین 

رقم اعشار برای  تریننزدیکنمره است. امتیاز نهایی به  .1تا  .از نمایشی 

 .شودمیتعیین نتیجۀ نهایی گرد 

 کلی هاینیازمندیو  حرکتاستاندارد  درجۀ. 1.1.1

یک عالمت مبنا برای داوران برای  استاندارد حرکت درجۀ. 1.1.1.1

در تسلط بر حرکت است. فرض کنید که  اسکیت سوارتعیین توانایی 

انجام  سانتیمتر .1سرعت روی یک خط مانع حرکات به نرمی و با 

 .(عنوان زمینۀ اجرای متوسطبه) شودمی

اسپین اجرا  دور 1مانع یا با  1 کمدستروی . حرکات باید 1.1.1.1

 شود.
                                                           
1 . Choreography 
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از یک حرکت به حرکت  هاجهت، تعویض پا یا تغییر هاتبدیل. 1.1.1.1

، تبدیل باید باوجودایندیگر از خانوادۀ مشابه یا متفاوت مجاز است. 

 بدون وقفه انجام شود.

باید از سوی اسکیت سوار به وضوح و با  هاتبدیل. حرکات و 1.1.1.1

کیفیت دربارۀ اجرای حرکت ) اوریک د کهدرصورتیدقت انجام شود. 

، لمس زمین در خالل هااسپین، تعداد موانع و 1حرکت، تیپینگ

داوران آن  – ( شک داشته باشد، از دست دادن مسیر و غیرههاپرش

حرکت یا تبدیل را معتبر نخواهد دانست و تنها قسمتی محاسبه 

 ام شده است.که به صورت صحیح انج شودمی

 ویژه هاینیازمندیحرکتی و  هایخانواده. 1.1.1

باید همیشه در زمان انجام  اسکیت سوار. حرکات نشستنی: 1.1.1.1

در  هاآنکمر  کهدرحالیباشد  1حرکات روی موانع، در پوزیشن اسکات

 زیر سطح زانو قرار دارد.

مین جدا باید از سطح ز اسکیت سوار: پاهای 1. حرکات پریدنی1.1.1.1

 شود.

 یک چرخ اسکیتِ کمدست (:ن. حرکات چرخشی )اسپی1.1.1.1

باید با زمین در هنگام اسپین در تماس باشد و داخل خط  اسکیت سوار

 مانع در خالل چرخش باقی بماند.

: حرکاتی که به سمت جلو )خواه با حرکت . حرکات تک چرخ1.1.1.1

ط مانع با تنها یک ( و داخل خ1یا حرکت به سمت عقب 1به سمت جلو

 .شودمیدر تماس با زمین انجام  چرخِ

ات نشستنی، پرشی، . حرکات دیگر: حرکاتی که شامل حرک1.1.1.1

 نیست. رخچرخشی و تک چ

 

                                                           
1 . Tapping 
2. Squatting Position 
3. Jumping Tricks 
4. Frontwards 
5. Backwards 
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 خطاها بندیدرجه. 1.1

 . خطاهای زمانی1.1.1

ثانیه کار خود را پایان دهد،  .11ثانیه یا بعد از  1.1قبل از  اسکیت سواراگر 

 .کندمیمنفی دریافت امتیاز  .1

 . خطاهای مربوط به حرکت موانع و رد کردن فاصلۀ موانع1.1.1

از روی عالمت  ایاندازهبه. هر مانع ضربه خورده یا مانعی که 1.1.1.1

 1..خود حرکت کند که نقطۀ مرکزی آن نمایان شود، باعث دریافت 

 .شودمیامتیاز منفی 

 اسکیت سوارآن  وجبمبه. در موارد استثنایی که 1.1.1.1.1

خود  گذاریعالمتیک مانع را به خارج از محل  ،ایضربهبا 

، بازگرددخود  گذاریعالمتهدایت کند و مانع دوباره به محل 

 .شودنمیهیچ خطایی برای آن مانع لحاظ 

 1... اگر یک مانع به مانعی دیگر برخورد کند، 1.1.1.1.1

 .شودمیامتیاز منفی برای هر مانع تعیین 

امتیاز منفی  1فاصلۀ مانع عبور نکند،  1از بیشتر از  اسکیت سواراگر . 1.1.1.1

 .به او داده خواهد شد

 . خطاهای اشتباه1.1.1

. از دست دادن جریمه دارددر زمان اجرا  هااشتباهیا  هاافتادنتعادل،  هایدادناز دست 

 شودمیمورد جریمه واقع  1ااز سوی داور خط هاافتادنو  1ن امتیازتعادل از سوی داورا

 را مشاهده کنید(. 1.1.1)مادۀ 

 است. 1.1تا  1..تعادل، طیف امتیاز منفی از  هایدادن. برای از دست 1.1.1.1

 است. 1تا  1، طیف امتیاز منفی از )زمین خوردن( برای افتادن

 

 

 

                                                           
1. Scoring Judge 
2. Penalty Judge 
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 . قطع اجرا1.1.1

وقف کند، هیچ قطع خارجی ت واسطۀبهدر حال اجرا  اسکیت سوار. اگر 1.1.1.1

. اجرای دوم باید از آغاز شروع شود و شودنمیخطای برای اجرای دوباره لحاظ 

 نخست، داوری خواهد شد. اجرایِ  از نقطه انقطاعِ

قطع اختیاری توقف کند، برای  واسطۀبه. اگر رقابت کننده در حال اجرا 1.1.1.1

 .شودمیامتیاز منفی لحاظ  1اجرای دوباره 

 مهلتآخرینیافت شده بعد از . موسیقی در1.1.1

امتیاز  .1واگذاری دریافت شود،  مهلتِآخرینبعد از  اسکیت سوار موسیقی. اگر 1.1.1.1

 .شودمیمنفی داده 

یا در صورت  هاتیمقبل از پایان جلسۀ سرپرستان  اسکیت سوار. اگر موسیقی 1.1.1.1

محلی روز قبل از مسابقه  وقتبه بعدازظهر 1ساعت  ، قبل ازهاتیمجلسۀ سرپرستان  نبود

 اجازۀ شرکت در مسابقه را نخواهد داشت. اسکیت سواردریافت نشود، 

 

 (1-1)جدول  . جدول مرجع داور خطا1.1.1
 توضیحات امتیاز منفی نوع خطا

 روی اجرا نداشته باشد. یکه هیچ تأثیر افتادن آرامی 1 افتادن

 افتادن کامل روی زمین. 1 افتادن شدید

پایان دادن اجرا، قبل یا بعد از طیف زمانی مجاز  .1 زمان اجرا

 .ثانیه( .11تا  1.1)

 داور سر. تشخیص اسکیت سوارقطع اجرا از سوی  1 قطع اجرا

موانع حرکت 

 کرده

 

 مانع حرکت کرده )یا ضربه خورده(برای هر  1..

از دست دادن 

 فاصلۀ مانع

 شده دادهازدستفاصلۀ مانع  1برای بیشتر از  1

 رها کردنپوشش لباس شامل عینک و  1 فقدان لباس

 پراپ عنوانبهاستفاده از لباس  دیسکالیفه پراپ لباس

 مهلتآخرینارائۀ موسیقی بعد از  .1 خطای موسیقی
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 هاکن. مانع جمع 1.1

، باید منتظر دستور اسکیت سواربعد از پایان اجرای  هاکن. مانع جمع 1.1.1

 حرکت کرده باشند. دوبارۀ موانعِ  ذاریِ خطا قبل از جای گ داورِ

 اسکیت بپوشند. وظیفهانجامنباید در زمان  هاکن. مانع جمع 1.1.1

 

 

 )رنکینگ( بندیرتبه. 11.1

امتیاز  فردیِ داورِ  رنکینگِ. رنکینگ پایانی بر مبنای مقایسۀ بین هر 1..1.1

ز پیروزی مربوط به امتیا )پیوست پ است 1سیستم امتیاز پیروزیو نیز  دهنده

 را مشاهده کنید(.

و نیز  هاآن بر مبنای امتیازدهیِ  فردیِ داورِ امتیاز دهنده هایِرنکینگ. 1..1.1

 مستقیم از هر امتیازِ  طوربهخطا است که  خطاهای لحاظ شده از سوی داورِ 

 شده است. کسرشخصی 

 

 

 1کالسیک فری استایل اساللومپِیر  .1

 
 کنندمیبا موسیقی منتخب خود را آماده  شدهطراحییک اجرای  اسکیت سواردو 

معین در رقابت اجرا کنند. امتیازدهی بر مبنای  مجازِ زمانِمدتکه در یک 

 ، بیان موسیقی و نیز تکنیک است.زمانیهم

 

 محدودۀ رقابت .1.1

مسابقۀ کالسیک  ۀمشابه با محدود دونفرهمحدودۀ رقابت اساللوم 

 (.را مشاهده کنید 1.1اساللوم است )ماده 

 

                                                           
1. Victory Point System 
2. Pair Classic Freestyle Slalom 
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 . مقررات رقابت1.1

مشابه با  دونفره. غیر از ترتیب توالی، قوانین برای اساللوم 1.1.1

 را مشاهده کنید(. 1.1کالسیک فری استایل اساللوم است )ماده 

رنکینگ جهانی پِیر فری استایل ایجاد  اساسِ. ترتیب توالی بر 1.1.1

 .شودمی

فری استایل، هر دو  یِاقارهو  جهان قهرمانیِ مسابقاتِ . در مورد1.1.1ِ

 باید ملیت یکسان داشته باشند. اسکیت سوار

 برای رنکینگِ  WSSA ، یک آی دیتیمیهم. به هر دو نفر 1.1.1

 یر داده خواهد شد.پِ جهانیِ

است،  تیمیهمی که در بیشتر از یک گروه سواراسکیت. به 1.1.1.1

 بیشتر از یک شمارۀ آی دی برای رنکینگ جهانی داده خواهد شد.

 

 زمانی هاینیازمندی. 1.1

مشابه با  دونفرهزمانی برای اساللوم  هاینیازمندی، زمانمدت. غیر از 1.1.1

 را مشاهده کنید(. 1.1کالسیک فری استایل اساللوم است )ماده 

ثانیه تا  .1دقیقه و  1ثانیه ) .11تا  .11بین  دونفره. زمان برای اساللوم 1.1.1

 دقیقه( است. 1

 

 لباس. پوشش 1.1

قوانین برای پوشش لباس مشابه با کالسیک فری استایل اساللوم است )ماده 

 را مشاهده کنید(. 1.1

 

 . رفتار عملکردی1.1

قوانین برای رفتار عملکردی مشابه با کالسیک فری استایل اساللوم است )ماده 

 را مشاهده کنید(. 1.1
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 بندیرتبه. ساختار 1.1

بر مبنای سه نوع  دونفرهننده برای اساللوم نتیجۀ پایانی عملکرد رقابت ک

است.  زمانیهمشامل امتیاز تکنیکی، امتیاز نمایشی و امتیاز  بندیرتبهساختار 

 وابسته به سطح مهارت تکنیکی است. حدی تا زمانیهمهر دو امتیاز نمایشی و 

 تکنیکی بندیرتبه. 1.1.1

ی استایل اساللوم است تکنیکی مشابه با کالسیک فر بندیرتبهقوانین برای 

 را مشاهده کنید(. 1.1.1)ماده 

 نمایشی بندیرتبه. 1.1.1

نمایشی مشابه با کالسیک فری استایل اساللوم است  بندیرتبهقوانین برای 

 را مشاهده کنید(. 1.1.1)ماده 

 زمانیهم. 1.1.1

و هماهنگی  بندیزمانباید با  اسکیت سوار. عملکرد هر دو 1.1.1.1

ان و اجرای حرکات مشابه در جهت مشابه همراه باشد. بدنی یکس

ممکن است. برای مثال: پاشنه و پنجه، جلو و عقب و  هاتغییرپذیری

 چپ و راست.

بخشی از امتیاز  عنوانبه 1یا هماهنگی آینه گونه زمانیهم. 1.1.11.

 ، بلکه شامل امتیاز نمایشی است.شودنمیقضاوت  زمانیهم

 

 . امتیازدهی1.1

امتیاز  ..1 دونفرهکثر امتیاز برای رقابت اساللوم کالسیک فری استایل حدا

امتیاز،  .1مؤلفه وجود دارد. امتیاز تکنیکی حداکثر  1 بندیرتبهاست. برای این 

امتیاز است.  .1 حداکثر زمانیهمامتیاز و امتیاز  .1امتیاز نمایشی حداکثر 

 .شودمیعیین نتیجه پایانی گرد رقم اعشار برای ت تریننزدیکامتیاز پایانی به 

 . امتیاز تکنیکی بر مبنای رقابت کنندۀ دارای مهارت کمتر است.1.1.1

 

                                                           
1. Mirror Synchronization 
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 خطا بندیدرجه. 1.1

را  1.1خطا مشابه با کالسیک فری استایل اساللوم است )ماده  بندیدرجه

 مشاهده کنید(.

 

 هاکن. مانع جمع 1.1

ک فری استایل اساللوم است )ماده مشابه با کالسی هاکنقوانین برای مانع جمع 

 را مشاهده کنید(. 1.1

 

 . رنکینگ11.1

قوانین برای رنکینگ پایانی مشابه با کالسیک فری استایل اساللوم است )ماده 

 را مشاهده کنید(. 1..1

 

 

 1)مارپیچ سرعت( اساللوم اسپید .1

 
 

اسکیت  حد ممکن با یک پا ترینسریعخطی از موانع با  از میانِ  هاکنندهرقابت 

 .کنندمی

 

 محدودۀ رقابت .1.1

 .شودمیتمام محاسبات از مرکز خطوط مانع انجام 

سانتیمتر وجود داد. خطوط  .1مانع با فاصلۀ  .1. دو خط با 1.1.1

 .گیرندمیمتر فاصله از هم قرار  1مانع با 

                                                           
1. Speed Slalom 
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. یک جداکننده باید در مسافت برابر بین دو خط مانع 1.1.1.1

سانتیمتر  .1تا  11ارتفاع بین  متر و 11.1 کمدستبا طول 

 قرار بگیرد.

سانتیمتر وجود دارد. هر  .1. دو خط استارت موازی با فاصلۀ 1.1.1

 گذاریعالمتمتر  1با دو کادر با پهنای  اسکیت سوارنقطۀ استارتِ 

 را مشاهده کنید(. 1و  1 هایشکلشده است )

به  فاصله تریننزدیکمتر دور از  11. نخستین مانع 1.1.1.1

سانتیمتر بعد از آخرین  .1خط استارت قرار دارد و خط پایان 

 را مشاهده کنید(. 1و  1 هایشکلمانع است )

               شودمیمحاسبه  گونهاینطول کلی هر خط مانع . 1.1.1

 متر 11=  1..+  (1..×11) + 11

ی ( الکتریکی باید برای هر دو مرحلۀ مقدماتکرنومتر) سنجزمان. 1.1.1

 و فینال استفاده شود.

خط  دروازۀ. در خالل مرحلۀ مقدماتی، سنسورهای 1.1.1.1

سانتیمتر( از سطح  1 -سانتیمتر )+/ .1باید با ارتفاع  1استارت

 .1خط پایان نیز باید با ارتفاع  دروازۀزمین و سنسورهای 

 سانتیمتر( از سطح زمین تنظیم شود. 1 -سانتیمتر )+/

خط استارت  دروازۀلۀ فینال، سنسور . در خالل مرح1.1.1.1

خط پایان نیز باید با ارتفاع  دروازۀوجود ندارد و سنسورهای 

 سانتیمتر( از سطح زمین تنظیم شود. 1 -سانتیمتر )+/ .1

                                                           
1 . Strart Line Gate Sensors 
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 اساللوم: مرحلۀ مقدماتی )تایم تریل( اسپید: آرایش محدودۀ رقابت 1-1شکل 

 

 
 م: مرحلۀ فینال )سیستم کی اُ(: آرایش محدودۀ رقابت اسپید اساللو1-1شکل 
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 . مقررات رقابت1.1

بر مبنای تایم  1: مرحله مقدماتیشودمیاساللوم در دو مرحله برگزار  اسپید

برای ناک  بندیگروه( بر مبنای 1ی اُ )سیستم کِ 1و مرحلۀ فینال 1تریل یا انفرادی

 .1اوت یا حذف رقیب

 . مرحلۀ مقدماتی )تایم تریل(1.1.1

وجود دارد. تنها بهترین اجرا از دو  اسکیت سوارارت آزاد برای هر دو اجرای است

با بهترین زمان  اسکیت سوارهایِ. شودمیاجرا برای رنکینگ مقدماتی محاسبه 

 .شوندمیبرای مرحلۀ فینال تعیین 

 نخست بر مبنایِ  اسکیت سوارِتوالی برای اجرای  . ترتیب1.1.1.1ِ

 اسکیت سوارِ است که با  WSSAاساللوم  اسپیدآخرین رنکینگ جهانی 

 .شودمیکمترین رنکینگ آغاز  دارایِ

 رنکینگِ  دوم بر مبنایِ اسکیت سوارِ توالی برای اجرایِ . ترتیب1.1.1.1ِ

کمترین  دارایِ اسکیت سوارِنخست است که با  اسکیت سوارِ اجرایِ

رنکینگ )بدون زمان(  فاقدِ اسکیت سوارهایِ. شودمیرنکینگ آغاز 

و نخست، اجرای خود را  شوندمیهرست اضافه تصادفی در آغاز ف طوربه

 .دهندمیانجام 

، 11، 1، 1، داور سر ها و تصمیمِسواراسکیت . بسته به تعداد1.1.1.1ِ

 شوندمیبرتر برای مرحلۀ فینال تعیین  اسکیت سوار 11یا  11

 ب را مشاهده کنید(. -1الف و  -1 هایشکل)

 (KO. مرحلۀ فینال )سیستم 1.1.1

زیر تقسیم  مانندِبهبرتر به دو گروه  یت سوارهایِ اسک. 1.1.1.1

: نفر نخست در مقابل نفر آخر، نفر دوم در مقابل نفر دوم از شوندمی

 اسکیت سوارب را مشاهده کنید(.  -1الف و  -1 هایشکلآخر و غیره )

                                                           
1. Qualifying Phase 
2. Time Trial 
3. Final Phase 
4. KO System 
5. Knockout 
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اسکیت و  کندمینخستی که دو اجرا را برنده شود به دور بعدی صعود 

 .شودمیه حذف دیگر از دور مسابق سوار

 
 نفر برتر 1برای  KO بندیگروه سیستمالف:  1-1شکل 

 

 
 نفر برتر 11برای  KO بندیگروه سیستمب:  1-1شکل 

 

معتبر از ادامه  هیچ دلیلِ منتخب بدونِ اسکیت سوارِ. اگر یک 1.1.1.1

گروه به  باقیمانده اسکیت سوارِکار پرهیز کند، نتیجۀ او باطل است و 

 .کندمیدور بعدی صعود 

در یک گروه وجود نداشته  ایبرندهاجرا، هیچ  1. اگر بعد از 1.1.1.1

برنده  عنوانبهبا بهترین رنکینگ در دور مقدماتی  اسکیت سوارباشد، 

 .کندمیو به دور بعدی صعود  شودمیاعالم 
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برای  نهایینیمهاز هر گروه  هابرنده، 1نهایینیمه. در پایان دور 1.1.1.1

اسکیت دو  بعدازاینکه، کنندمیو دوم در دور نهایی رقابت  عناوین اول

 رقابت کردند. 1دیگر برای عناوین سوم و چهارم در فینال جبرانی سوار

 

 اساللوم اسپید هاینیازمندی. 1.1

 . استارت و فرمان استارت1.1.1

 . مرحلۀ مقدماتی )تایم تریل(1.1.1.1

استارت آزاد  تیِمقدما . فرمان استارت برای اجرای1.1.1.1.1ِ

 .1باشآمادهبه دنبال فرمان  1خود جایبهاست: 

ثانیه بعد از  1باید اجرای خود را در  اسکیت سوار. 1.1.1.1.1

معرض  که در غیر این صورت، در آغاز کند باشآمادهفرمان 

یک هشدار استارت خطا قرار خواهد گرفت. در این مورد با دو 

 .شودمیاعالم استارتِ خطایِ پیاپی، اجرا باطل 

 .1باید در کادر استارت ) اسکیت سوار. پای جلو 1.1.1.1.1

متر طول( باشد و هیچ بخشی از  1سانتیمتر عرض در 

اسکیت پای جلو نباید خطوط جلو و عقب کادر  هایچرخ

از پای عقب ممکن است خط  هاییبخشاستارت را لمس کند. 

از  هاییبخشعقب کادر استارت را لمس کند. هر دو اسکیت یا 

اسکیت  جلوروبه آن باید زمین را لمس کند. نخستین حرکت

اسکیت یا تاب بدن  هانوسانباید از خط استارت عبور کند. 

 به عقب و جلو مجاز است. سوار

                                                           
1. Semi-Final Round 
2. Consolation Final 
3. On Your Marks 
4. Ready 
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 در کادر استارت: موقعیت پای جلوی اسکیت سوار 1شکل 

 (KO. مرحلۀ فینال )سیستم 1.1.1.1

به  ارت برای یک اجرای مرحلۀ فینال. فرآیند فرمان است1.1.1.1.1

 .1و صدای بوق 1خود، آماده جایبهاست:  مانند زیر

ها باید حالت آمادگی سواراسکیتخود:  جایبه. 1.1.1.1.1.1

ثانیه انتخاب کنند،  1به خود بگیرند و یک وضعیت استارت در 

 استارت داده خواهد شد. خطایِ هشدارِ هاآنیا اینکه به 

یا نوسان بدن بعد از فرمان  ت. آماده: هیچ حرک1.1.1.1.1.1

 هشدارِ اسکیت سوار در غیر این صورت، بهآماده مجاز نیست، 

 استارت داده خواهد شد. خطایِ

باید منتظر  اسکیت سوار. صدای بوق استارت: 1.1.1.1.1.1

به  در غیر این صورت،صدای بوق استارت برای حرکت بماند، 

 د.هشدار خطای استارت داده خواهد ش اسکیت سوار

سانتیمتر  .1باید در کادر استارت ) اسکیت سوار. پای جلو 1.1.1.1.1

جلو نباید  پایِ اسکیتِ هایِچرخمتر( باشد و هیچ بخشی از  1 ×

از پای عقب  هاییبخشاستارت را لمس کند.  کادرِ  جلو و عقبِ خطوطِ
                                                           
1. Set 
2. Beep Signal 
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استارت را لمس کند. هر دو اسکیت یا  کادرِ  عقبِ ممکن است خطِ

 مین را لمس کند و نباید در حال چرخش باشد.از آن باید ز هاییبخش

 . وارد شدن به خط مانع1.1.1

نخستین مانع( پایان محدودۀ  با لبۀ جلویی سطحهم خطی )عمود بر موانع و

 .کندمی گذاریعالمترا  1و آغاز محدودۀ مارپیچ 1سرعت

. 1.1.1ها باید با یک پا وارد خط مانع شوند )ماده سواراسکیت. 1.1.1.1

اسکیت سوار این اجازه را دارد که روی یک چرخ  مشاهده کنید(.را 

 اسکیت سوار را جریمه کرد. تواننمیحرکت کند و برای این موضوع 

 . خط پایان1.1.1

 کمدستبا  1گاهتکیهها باید از خط پایان با پای سواراسکیت. 1.1.1.1

 یک چرخ در تماس با زمین عبور کنند.

 

 خطا بندیدرجه. 1.1

 . خطاهای خط استارت1.1.1

خود  جایبهثانیه بعد از فرمان  1در  اسکیت سوار. اگر 1.1.1.1

 استارت داده خواهد شد. خطایِ نشود، به او هشدارِ حرکتبی

. بعد از فرمان آماده، هیچ حرکت یا نوسانی در بدن مجاز 1.1.1.1

 استارت داده خواهد شد. خطایِ که در این صورت، هشدارِ نیست

قبل از صدای بوق استارت حرکت کند،  اسکیت سواراگر یک . 1.1.1.1

 استارت داده خواهد شد. خطایِ  به او هشدارِ

انجام دهد، او  پیاپی استارتِ  دو خطایِ ،اسکیت سوار. اگر یک 1.1.1.1

 خواهد شد. 1برای این اجرا دیسکالیفه یا اخراج

 

 

                                                           
1. Speed-up Area 
2. Slaloming Area 
3. Supporting Foot 
4. Disqualify 
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 . خطاهای مانع نخست1.1.1

مانع روی  ارد شدن به خطِدر زمان و اسکیت سوار. اگر یک 1.1.1.1

یک مانع رد کرده در نظر گرفته  عنوانبهیک پا نباشد، مانع نخست 

 .شودمینخست داده  مانعِ و به او خطایِ شودمی

در زمان عبور از مانع دوم روی یک پا  اسکیت سوار. اگر یک 1.1.1.1

نخست داده  مانعِ  رد کرده عالوه بر خطایِ  مانعِ  نباشد، به او یک خطایِ 

 د شد.خواه

سوم روی یک پا  در هنگام عبور از مانعِ  اسکیت سوار. اگر یک 1.1.1.1

 نباشد، اجرا باطل خواهد شد و هیچ زمانی به او داده نخواهد شد.

 . خطاهای مارپیچ یا اساللوم1.1.1

 1پای خود را تغییر دهد یا اگر پای آزادِ  اسکیت سوار. اگر یک 1.1.1.1

کند، اجرای او باطل خواهد شد و  او زمین را قبل از خط پایان لمس

 .شودنمیهیچ زمانی به او داده 

 . خطاهای خط پایان1.1.1

قطع نشود، اجرا باطل  گاهتکیهنخست با پای  ،. اگر خط پایان1.1.1.1

 .شودنمیخواهد شد و هیچ زمانی داده 

. پرش به سمت خط پایان ممنوع است و اگر صورت گیرد، 1.1.1.1

اسکیت سوار این  .شودنمیو هیچ زمانی داده  اجرا باطل خواهد شد

قبل از  کهدرصورتیاجازه را دارد که قبل از خط پایان پرش کند، اما 

 خط پایان فرود آید.

 . خطاهای مانع1.1.1

یا ضربه  دادهازدستثانیه برای هر مانع  1... یک خطای + 1.1.1.1

 افزوده خواهد شد. اسکیت سواربه زمان  شدهزده

، شودمیشده نمایان  گذاریعالمت. مانعی که برای آن مرکز 1.1.1.1

ثانیه به  1..در نظر گرفته و خطای +  شدهزدهیک مانع ضربه  عنوانبه

 .شودمیافزوده  اسکیت سوارزمان 

                                                           
1. Free Foot 
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حرکت کرده که برای آن مراکز  هایمانع. 1.1.1.1.1

 .شودنمیشده نمایان نشده است، خطا محسوب  گذاریعالمت

. در موارد ویژه، یک مانع حرکت کرده دوباره به 1.1.1.1.1

و مرکز آن را پوشش  گرددبازمیشدۀ مانع  گذاریعالمتمحل 

 که در این صورت، هیچ خطای افزوده نخواهد شد. دهدمی

. اگر یک مانع حرکت کرده به مانع دیگر برخورد کند، برای هر 1.1.1.1

برای مثال: اگر یک  شد. ثانیه دریافت خواهد 1..دو مانع یک خطای + 

؛ خواهد شدثانیه جریمه  1..اسکیت سوار، مانعی را حرکت دهد، او +

که  اما اگر مانعی که او حرکت داده است به مانع دیگری برخورد کند

ثانیه جریمه دریافت  1..، اسکیت سوار +عالمت مرکزی آن نمایان شود

 ثانیه برای هر مانع(. 1..خواهد کرد )+

مانع خطا داشته باشد،  1بیشتر از  اسکیت سوارر یک . اگ1.1.1.1

. برای شودنمیاجرای او باطل خواهد شد و هیچ زمانی به او داده 

منجر به دیسکالیفۀ  مانعِ خطایِ سن پایین، تعدادِ هایکنندهشرکت

 است. داور سراجرا به تصمیم 

 

 هاکن. مانع جمع 1.1

ین کالسیک فری استایل اساللوم مشابه با قوان هاکنقوانین برای مانع جمع 

 را مشاهده کنید(. 1.1است )ماده 

 

 . رنکینگ1.1

 . رنکینگ مرحلۀ مقدماتی )تایم تریل(1.1.1

. رنکینگ فینال از مرحلۀ مقدماتی بر مبنای بهترین زمان هر 1.1.1.1

 دو اجرای او است. واسطۀبه، اسکیت سوار

 گیریتصمیموم برای تساوی، از اجرای مقدماتی د. در صورت 1.1.1.1

استفاده خواهد شد. در صورت تساوی در هر دو  اسکیت سواربین دو 

        WSSAاساللوم  اسپیداجرای مقدماتی، از رنکینگ جهانی 
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استفاده خواهد شد. در  هاآنبین  گیریتصمیم منظوربه اسکیت سوار

صورت تساوی )نداشتن رنکینگ جهانی(، انتخاب باید از طریق پرتاب 

 شود. گیریمیمتصسکه 

 (KO. رنکینگ مرحلۀ فینال )سیستم 1.1.1

که به دور  رسدمیهایی سواراسکیت. عناوین اول و دوم به 1.1.1.1

 .شوندمیبر طبق نتایج دور فینال تعیین  هاآن. رسندمیفینال 

که به دور  رسدمیهایی سواراسکیت. عناوین سوم و چهارم به 1.1.1.1

بر اساس نتایج  هاآن. یابندنمیبه دور فینال راه  اما رسندمی نهایینیمه

 مسابقه فینال جبرانی تعیین خواهند شد.

که به دور  رسدمیهایی سواراسکیت. عناوین پنجم تا هشتم به 1.1.1.1

بر  هاآن. یابندنمیراه  نهایینیمهاما به دور  رسندمی 1یک چهار نهایی

 .شوندمی بندیردهیره اساس بهترین زمان در مرحلۀ مقدماتی و غ

که به  رسدمیهایی سواراسکیت. عناوین نهم تا شانزدهم به 1.1.1.1

نهایی راه  چهارمیکاما به دور  رسندمی 1نهایی هشتمیکدور 

بر اساس بهترین زمان در مرحلۀ مقدماتی و غیره  هاآن. یابندنمی

 .شوندمی بندیرده

هایی که برای سواراسکیت . در جدول رنکینگ نهایی، نتایج1.1.1.1

، با بهترین زمان هم مرحلۀ مقدماتی و هم اندشدهمرحلۀ فینال انتخاب 

هایی که برای مرحلۀ فینال انتخاب سواراسکیت. شوندمیفینال تعیین 

 نشدند، با بهترین زمان دور مقدماتی خود نشان داده خواهند شد.

 

 

 

 

 

                                                           
1. Quarter Final Round 
2. Eighth Final Round 
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 1بَتل فری استایل اساللوم .1

 
و چند اجرا دارند  کنندمینفری رقابت  1یا  1کوچک  هایهگروها در سوارسکیتا

تا حریفان خود را از نظر تکنیکی شکست دهند. دو نفر بهتر به دور بعدی صعود 

 .شودمیتعیین  اسکیت سوار. رنکینگ از طریق مقایسۀ مستقیم بین دو کنندمی

 

 محدودۀ رقابت .1.1

ه با محدودۀ . محدودۀ رقابت بتل فری استایل اساللوم مشاب1.1.1

مانع با  .1رقابت کالسیک فری استایل اساللوم با یک خط اضافۀ 

 .11متری از خط مانع  1سانتیمتر است که با فاصلۀ  .1فاصلۀ 

 را مشاهده کنید(. 1و شکل  1.1سانتیمتر قرار دارد )ماده 
 

 
 : آرایش محدودۀ رقابت بتل فری استایل اساللوم1-1شکل 

 

 

 

                                                           
1. Battle Freestyle Slalom 
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 هاگروه. ترکیب 1.1

 WSSAبر اساس آخرین رنکینگ جهانی فری استایل  هاگروه. 1.1.1

در فهرست بر اساس رنکینگ جهانی  اسکیت سوارِ. هر شودمی اختهس

فاقد  اسکیت سوارهای. شودمی بندیردهخودش  WSSAفری استایل 

 .شوندمیتصادفی در پایان فهرست افزوده  طوربهرنکینگ 

 اسکیت سوار 1و حداکثر  اراسکیت سو 1 کمدست. هر گروه 1.1.1

 دارد.

ها وابسته است. سواراسکیتبه شمار  هاگروه. شمار 1.1.1

اسکیت  11تا  11 :شوندمی دهیسازمانها به شکل زیر سواراسکیت

تا  11گروه،  1کمتر از  اسکیت سوار 11تا  11گروه،  1کمتر از  سوار

 گروه و غیره ) 1کمتر از  اسکیت سوار 11

 ب را مشاهده کنید(. -1لف و ا -1 هایشکل
 

 
 بتل بندیگروهنفری  11الف: نمودار  1-1شکل 
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 بتل بندیگروهنفری  11ب: نمودار  1-1شکل 

 

 . مقررات رقابت1.1

یک گروه، شمار برابری اجرا دارند که  اسکیت سوارهای. 1.1.1

. شمارش انجامدمیثانیه به طول  .1. هر اجرا دهندمیانجام  یکبهیک

به مانع نخست وارد  اسکیت سوارکه  شودمیعکوس هنگامی آغاز م

 .کنندمیثانیه داوری را متوقف  .1و داوران بعد از دقیقاً  شودمی

. شمار اجراهای یک گروه متغیر است: در دورهای 1.1.1.1

اجرا به  1یا  1ها ممکن است سواراسکیتنهایی،  چهارمیک

، نهایینیمه دورداشته باشند. در  داور سرتصمیم 

در مسابقۀ فینال جبرانی،  و دارنداجرا  1ها هر یک سواراسکیت
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 1حرکت آخر )لَست تریک( 1اجرا و  1ها هر یک سواراسکیت

حرکت آخر  1اجرا و  1ها هر یک سواراسکیتدارند. در فینال، 

 را مشاهده کنید(. 1.1دارند )ماده 

به محدودۀ  نخست برای گرم کردن ،گروه اسکیت سوارهای. 1.1.1

 دقیقه(. 1تا  1) شوندمی فراخواندهرقابت 

ها را سواراسکیت( MC. در ضمن، رئیس تشریفات )1.1.1.1

 .کندمیمعرفی و به ترتیب برای رفتن به گروه خود اعالم 

ها باید برای اجازۀ رئیس سواراسکیت. قبل از هر اجرا، 1.1.1.1

 تشریفات منتظر بمانند.

ها سواراسکیت( مسئول موسیقی است. DJ. دی جی )1.1.1.1

 اجازۀ انتخاب موسیقی خود را ندارند.

 . در خالل اجراها:1.1.1

. ندهخوامیها ممکن است آنچه را انجام دهند که سواراسکیت. 1.1.1.1

 استفاده از هر خط یا اسکیت کردن روی هر مانع اجباری نیست.

. عملکردهای شودمی. تنها عملکردهای دور جاری محاسبه 1.1.1.1

 .شودنمیدورهای قبلی محاسبه 

. اگر زمان روی صفحۀ نمایش نشان داده نشود. رئیس 1.1.1.1

، .1ها دربارۀ زمان باقیمانده آگاهی دهد: سواراسکیتتشریفات باید به 

 ثانیه. 1و  .1

 . بعد از اجراها در پایان گروه:1.1.1

ه نتیجه منتظر ها باید برای نتایج در محدودسواراسکیت. 1.1.1.1

 بمانند.

 اسکیت سوارهای. در خالل بررسی داوران، رئیس تشریفات 1.1.1.1

 .خواندفرامیگروه بعدی را برای گرم کردن 

که بررسی داوران انجام شد، رئیس تشریفات گرم  زمانی در. 1.1.1.1

اسکیت : کندمیو نتایج را به ترتیب زیر اعالم  کندمیکردن را متوقف 

                                                           
1. Last Trick 
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 اسکیت سوار(، 1ردۀ چهارم ) اسکیت سوار(، 1نخست )منتخب  سوار

منتخب  اسکیت سوار(. دو 1ردۀ سوم ) اسکیت سوار( و 1منتخب دوم )

 .شوندمیدیگر حذف  اسکیت سوارو دو  یابندمیبه دور بعدی راه 

 را مشاهده کنید. 1.1. در صورت تساوی، مادۀ 1.1.1.1

 . در دور فینال:1.1.1

بهتر از هر گروه  اسکیت سوار، دو نهایینیمهر . در پایان دو1.1.1.1

تا برای عناوین اول تا چهارم رقابت  شوندمیبرای دور فینال انتخاب 

ای عناوین پنجم تا هشتم در آخر هر گروه نیز بر اسکیت سوارکنند. دو 

 فینال جبرانی رقابت خواهند کرد. ۀمسابق

ترتیب خود را  ،فینالیست اسکیت سوارهای . در فینال تنها1.1.1.1

دارندۀ بهترین  اسکیت سوار. کنندمیزیر انتخاب  مانندبهبرای اجرا 

 1نخست از میان  WSSAرنکینگ در رنکینگ جهانی فری استایل 

 اسکیت سوار، سپس کندمی( انتخاب 1یا  1، 1، 1رتبۀ در دسترس )

 اسکیت، کندمیرتبۀ باقیمانده انتخاب  1دارندۀ بهترین رنکینگ دوم از 

و  کندمیرتبۀ باقیمانده انتخاب  1دارندۀ بهترین رنکینگ سوم از  سوار

 .گیردمیچهارم آخرین رتبه باقیمانده را  اسکیت سوار

 

 و آخرین حرکت )لَست تریک( 1. بهترین حرکت )بِست تریک(1.1

اسکیت . بهترین حرکت: در هر دور، در صورت تساوی بین دو 1.1.1

 ت از سوی داوران پرسیده شود.، بهترین حرکت ممکن اسسوار

. بهترین حرکت شامل یک حرکت تک است که تعداد 1.1.1.1

 .شودمیبسیاری تا حد ممکن تکرار 

 بهترینِ . تصمیم نهایی داوران بر مبنای تنها عملکردِ 1.1.1.1

از سوی  شدهانجام قبلیِ  اجراهایِ حرکت، بدون در نظر گرفتنِ 

 .دور استآن مربوطه در خالل  اسکیت سوارهایِ

 زیر است: مانندبهبهترین حرکت  کارِ . روشِ 1.1.1
                                                           
1. Best Trick 



 بهروز افضلی – WSSAقوانین 

 

. برندۀ شودمی. ترتیب اجرا از سوی داور اصلی ترسیم 1.1.1.1

 .کندمیتاس )شیر و خط( ترتیب را انتخاب 

تالش پیاپی با حداکثر  1حداکثر  اسکیت سوار. هر 1.1.1.1

ثانیه به  .1ثانیه دارد. اگر تالش نخست بیش از  .1زمان 

تالش دوم ندارد. تنها بهترین  اسکیت سوارنجامد، طول بیا

 .شودمیتالش در نظر گرفته 

بهترین حرکت انجام شد، رئیس تشریفات  که زمانی. 1.1.1.1

و میکروفون را به دست هر یک از داوران  رودمیبه میز داوران 

ی سواراسکیتکه تصمیم شخصی خود را اعالم کند.  دهدمی

 رندۀ بهترین حرکت است.که رأی بیشتری بگیرد، ب

. آخرین حرکت یک اجرای اضافی افزوده شده در دورهای فینال 1.1.1

 و فینال جبرانی است.

. آخرین حرکت شامل یک حرکت تک است که تعداد 1.1.1.1

 .شودمیبسیاری تا حد ممکن تکرار 

. مجموعی از اجراها و آخرین حرکت از سوی داوران 1.1.1.1

 .شودمینظر گرفته برای رنکینگ گروه در 

 زیر است: مانندبه. روش کار آخرین حرکت 1.1.1

 . ترتیب انجام به همان ترتیب اجراها است.1.1.1.1

تالش پیاپی با حداکثر  1حداکثر  اسکیت سوار. هر 1.1.1.1

ثانیه به  .1ثانیه دارد. اگر تالش نخست بیش از  .1زمان 

تنها بهترین تالش دوم ندارد.  اسکیت سوارطول بیانجامد، 

 .شودمیتالش در نظر گرفته 

 

 تکنیکی هاینیازمندی. 1.1

 ی عمومیهانیازمندی. استانداردهای حرکت و 1.1.1

. یک حرکت = حرکت اساللوم به طور طبیعی روی یک خط 1.1.1.1

بل شناسایی است. حرکات را اکه از سوی داور ق شودمیمانعی انجام 
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را کرد، اما حداقل تعداد مانع برای روی هر تعداد از مانع اج توانمی

 1مانع )یا  1معتبر است،  ایجریمهحرکت که از سوی داور بدون هیچ 

 . هستدور اسپین( 

، تعویض پا یا تغییر جهات از یک حرکت به حرکت هاتبدیل. 1.1.1.1

، تبدیل باید باوجودایندیگر از خانوادۀ یکسان یا مختلف مجاز است. 

 تا معتبر باشد.  بدون وقفه انجام شود

. برای گیردمیحرکتی نیز از سوی داوران مورد توجه قرار  هایخانواده. 1.1.1

حرکات را استفاده کند اما  هایخانوادهاسکیت سوار اجباری نیست که تمام 

کیفیت، طول، سرعت، وضوح و موارد دیگر حرکات را مقایسه  تنهانهداوران 

برای اسکیت سوارهای یک گروه در نظر ، بلکه نیز تنوع حرکات را کنندمی

 . گیرندمی

باید همیشه در زمان انجام  اسکیت سوار. حرکات نشستنی: 1.1.1.1

در  هاآنکمر  کهدرحالیباشد  1حرکات روی موانع، در پوزیشن اسکات

 زیر سطح زانو قرار دارد.

باید از سطح زمین جدا  اسکیت سوار: پاهای 1. حرکات پریدنی1.1.1.1

 شود.

 یک چرخ اسکیتِ کمدست (:ن. حرکات چرخشی )اسپی1.1.1.1

باید با زمین در هنگام اسپین در تماس باشد و داخل خط  اسکیت سوار

 مانع در خالل چرخش باقی بماند.

: حرکاتی که به سمت جلو )خواه با حرکت . حرکات تک چرخ1.1.1.1

ها یک ( و داخل خط مانع با تن1یا حرکت به سمت عقب 1به سمت جلو

 .شودمیچرخ در تماس با زمین انجام 

ات نشستنی، پرشی، . حرکات دیگر: حرکاتی که شامل حرک1.1.1.1

 نیست. چرخشی و تک چرخ

                                                           
1. Squatting Position 
2. Jumping Tricks 
3. Frontwards 
4. Backwards 
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 تمانند یک حرک را هاتبدیلحرکات یا برای  هاتالش توانندنمی. داوران 1.1.1

 شودنمی کالً محاسبهیا  (رفتهازدستاما تنها مانند یک حرکت ) در نظر بگیرند

 به طور کامل انجام نشود یا به طور درست فرود نیاید.  کهدرصورتی

 

، شودنمیها در یک گروه یکسان امتیازدهی سوارعملکردهای اسکیت .1.1.1

که یک  شودمی بندیردهبلکه از طریق مقایسه مستقیم، بعد از مشورت داورانی 

ر مبنای معیارهای رنکینگ خود را بداوران  .گیرندمیتصمیم مشترک را 

 :دهندمیتکنیکی قرار 

کمیت و کیفیت: سختی حرکت بر اساس شمار تکرارهای آن  .1.1.1.1

از آغاز تا پایان حرکت(  اسکیت سوارو نیز با کیفیت اجرای آن )کنترل 

. یک حرکت با تکرارهای کمتر اما با یک نمایش مسلط شودمیارزیابی 

ی در حال سقوط ترجیح داده اما با نمایش ترطوالنیبه یک حرکت 

 داخل خط مانع در حرکت عنوانبه در صورتی یک حرکت خواهد شد.

 هایلبهکه چرخی از هر یک از خطوط، موازی با  شودمینظر گرفته 

 کناری موانع عبور کند.

 شدهکنترلهای نمایشپیوستگی و روانی: حرکات با آغازها و . 1.1.1.1

 ل مختلف خطوط.نرم بین مراح هایتبدیلز یو ن

تنوع حرکت: انجام طیف وسیعی از حرکات، موفقیت تکنیکی . 1.1.1.1

 .دهدمیرا نسبت به فقط تمرکز روی یک مهارت نشان  تریکامل

خود  ،پارقصیک حرکت با  یکپارچگیو ارتباط:  پارقص .1.1.1.1

موفقیت تکنیکی باالتری از حرکت را نسبت به انجام یک حرکت بدون 

خود نیز در  پارقص. پیچیدگی دهدمینشان  پارقصمقدمۀ نمایش یا 

 .شودمینظر گرفته 
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 . خطاها1.1

. هیچ خطایی برای ضعف یک حرکت، ضربه زدن به موانع، از 1.1.1

، این موارد کمیت باوجودایندست دادن تعادل یا افتادن وجود ندارد. 

 .کندمی ترارزشکمرا  اسکیت سوارتکنیکی اجرای 

 یا رد کرده: شدهزدهوانع ضربه . م1.1.1

یا رد کرده در خالل یک حرکت  شدهزده. موانع ضربه 1.1.1.1

از  شدهزدهمانع ضربه  1. برای مثال، شودنمیدر نظر گرفته 

 مانع ای است. 1مانع ای مساوی با یک حرکت  1یک حرکت 

قبلی در  شدۀزده. همچنین، اجراها روی موانع ضربه 1.1.1.1

 نخواهد شد.نظر گرفته 

تنها تا زمان از  شدهانجام: در مورد افتادن، حرکت هاافتادن. 1.1.1

 در نظر گرفته خواهد شد. اسکیت سواردست رفتن تعادل 

مشابه چندین بار در یک دور انجام شود،  . تکرار: اگر یک حرکتِ 1.1.1

تنها بهترین تالش در نظر گرفته خواهد شد. یک حرکت یکسان یا 

 ، ارزشِ شودمیکه برای چندین بار در یک دور تکرار  حرکات مشابه

 .دهدمیرا کاهش  اسکیت سوار حرکتیِ تنوعِ 

 

 هاکن. مانع جمع 1.1

شدۀ  گذاریعالمترا در محل  هامانعباید تمام  هاکن. مانع جمع 1.1.1

 خود بعد از هر اجرا قرار دهند.

قبل و در  باید مطمئن شوند که محدودۀ رقابت هاکن. مانع جمع 1.1.1

 خالل هر اجرا تمیز است.

کفش اسکیت  وظیفهانجامنباید در زمان  هاکن. مانع جمع 1.1.1

 بپوشند.
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 . رنکینگ1.1

. رنکینگ هر گروه از طریق تصمیم مشترک داوران تعیین 1.1.1

 .شودمی

. اگر همۀ داوران با رنکینگ گروه موافق باشند، بدون 1.1.1.1

از سوی رئیس تشریفات اعالم مشورت معتبر است و فوراً 

 . را مشاهده کنید(.1.1.1.1)ماده  شودمی

 هاآن. اگر همۀ داوران با رنکینگ گروه موافق نباشند، 1.1.1.1

 باهمتا اینکه به یک توافق مشترک  کنندمیباهم مشورت 

 دست یابند.

نرسند،  باهم. اگر داوران به یک توافق مشترک 1.1.1.1

به این منظور از  که (1در برابر  1ی اکثریت برنده است )رأ

 .شودمیسوی رئیس تشریفات در اعالن نتیجه مشخص 

تصمیم  اسکیت سوار. اگر داوران نتوانند بین دو 1.1.1.1

ممکن است خواهان بهترین حرکت باشند )ماده  هاآنبگیرند، 

 را مشاهده کنید(. 1.1

 زیر است: مانندبه. رنکینگ نهایی رقابت 1.1.1

هایی است که سواراسکیت. عناوین اول تا چهارم برای 1.1.1.1

بر اساس نتایج دور فینال تعیین  هاآن. رسندمیبه دور نهایی 

 .شوندمی

هایی است سواراسکیت. عناوین پنجم تا هشتم برای 1.1.1.1

. اندنکردهرسیده اما به دور فینال صعود  نهایینیمهکه به دور 

 .شوندمیجبرانی تعیین  بر اساس نتایج فینال هاآن

 هایگروهی که به ردۀ سوم سواراسکیت. چهار 1.1.1.1

، مقام مجموع نهم را رسندمینهایی مربوطۀ خود  چهارمیک

 هایگروهی که به مقام چهارم سواراسکیت. چهار گیرندمی

، مقام مجموع سیزدهم رسندمینهایی مربوطۀ خود  چهارمیک

 .کنندمیرا کسب 
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 هایگروهی که به ردۀ سوم سواراسکیتهشت . 1.1.1.1

را  هفدهم، مقام مجموع رسندمینهایی مربوطۀ خود  هشتمیک

 هایگروهی که به مقام چهارم سواراسکیت. هشت گیرندمی

، مقام مجموع هفدهم را رسندمینهایی مربوطۀ خود  هشتمیک

 و غیره. کنندمیکسب 

 

 

 (1)فُرمت بتل 1فری استایل اسالید .1

 
و چند اجرا دارند تا حریفان  کنندمینفری رقابت  1کوچک  هایگروهها در سوارکیتاس

. رنکینگ کنندمیخود را از نظر تکنیکی شکست دهند. دو نفر بهتر به دور بعدی صعود 

 .شودمیتعیین  اسکیت سواراز طریق مقایسۀ مستقیم بین دو 

 

 محدودۀ مسابقه .1.1

ب برای سُرخوردن یا اسالید . سطح محدودۀ مسابقه باید مناس1.1.1

 .هاوبلندیپستیکشیدن باشد: صاف، هموار و بدون 

باید  هاآن. گیردمیمحدودۀ اجرا قرار  روبروی. میز داوران 1.1.1

 د.متر دور از محدودۀ مسابقه باش 1 کمدست

 متر عرض باشد 1متر طول با  .1 کمدست. محدودۀ مسابقه باید 1.1.1

به اندازه محل برگزاری کاهش یابد و تحت )عرض ممکن است بسته 

 ، شامل:تصمیم سر داور است(

متری بین خط استارت و  11سرعت  ۀ. یک محدود1.1.1.1

خط محدودۀ اسالید برای رقابت کننده برای شتاب گرفتن 

 .هستاجرای حرکت  منظوربهاست که 

                                                           
1. Freestyle Slides 
2 . Battle Format 
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متری در هر دو سوی  11. یک محدودۀ اسالید 1.1.1.1

متری  1است که این موانع با فاصلۀ  شدهتعیینخطوط موانع 

متری  1تعیین عالمت مسافت  منظوربه یکدیگراز 

 .اندقرارگرفته
 

 
 : آرایش محدودۀ مسابقۀ بتل فری استایل اسالید1-.1شکل 

 

 هاگروه. ترکیب 1.1

 WSSAبر اساس آخرین رنکینگ جهانی اسالید  هاگروه. 1.1.1

ر فهرست بر اساس رنکینگ جهانی د اسکیت سوارِ. هر شودمیمحاسبه 

فاقد رنکینگ  اسکیت سوارهای. شودمی بندیردهخود  WSSAاسالید 

 .شوندمیتصادفی در پایان فهرست افزوده  طوربه

 اسکیت سوار 1و حداکثر  اسکیت سوار 1 کمدست. هر گروه 1.1.1

 دارد.

 دورِ  استثنایی در یک گروهِ  طوربه. ممکن است 1.1.1.1

 باشد. ت سواراسکی 1 ،نخست

ها وابسته است. سواراسکیت به شمارِ هاگروه . شمار1.1.1ِ

اسکیت  11تا  11: شوندمی دهیسازمانها به شکل زیر سواراسکیت

تا  11گروه،  1کمتر از  اسکیت سوار 11تا  11گروه،  1کمتر از  سوار
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 گروه و غیره ) 1کمتر از  اسکیت سوار 11

 را مشاهده کنید(. 1.1ب از ماده  -1الف و  -1 هایشکل

 

 . مقررات رقابت1.1

 یکبهیکبرابری اجرا دارند و  یک گروه، شمارِ  اسکیت سوارهای. 1.1.1

 .دهندمیانجام 

فینال،  گروه متغیر است. تا دور اجراها در یک . شمار1.1.1.1ِ

ها، سواراسکیتاجرا دارند. در فینال،  1ها هر یک سواراسکیت

 اجرا دارند. 1هر یک 

نخست برای گرم کردن به محدودۀ  ،گروه اسکیت سوارهایِ. 1.1.1

 دقیقه(. 1تا  1) شوندمی فراخواندهرقابت 

ها را سواراسکیت( MC. در ضمن، رئیس تشریفات )1.1.1.1

 .کندمیمعرفی و به ترتیب برای رفتن به گروه خود اعالم 

ها باید برای اجازۀ رئیس سواراسکیت. قبل از هر اجرا، 1.1.1.1

 شریفات منتظر بمانند.ت

 . در خالل اجراها:1.1.1

ها ممکن است اسالیدهای تک یا سواراسکیت. 1.1.1.1

اسالید را انجام دهند. هیچ محدودیتی وجود ندارد  هایترکیب

 را مشاهده کنید(. 1.1)ماده 

 اسکیت سواراجرا( از هر یک  1. سه بهترین اجرا )از 1.1.1.1

 .شودمیدر نظر گرفته 

اجرا( از هر  1بهترین اجرا )از  1. در فینال 1.1.1.1.1

 .شودمیدر نظر گرفته  اسکیت سوار

. عملکردها از دورهای قبلی در نظر گرفته 1.1.1.1.1

 .شودنمی
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یا  منفصل. در بروز یک تساوی، اسالید 1.1.1.1.1

 .شودمیاستفاده  1جدا

نظر در محدودۀ اسالید در  شدهانجام. تنها اسالیدهای 1.1.1.1

 .شودمیگرفته 

محدودۀ  اسالید کشیده شده در داخلِ  . تنها مسافت1.1.1.1ِ

 .شودمیاسالید در نظر گرفته 

ادامه  خارج از محدودۀ اسالید که یی. اسالیدها1.1.1.1

از  تواندمی)و  شودمی تلقی اسالیدهای ناقص عنوانبه، یابدمی

الید ل محدودۀ استنها بخش داخسوی داوران جریمه شود( و 

 خواهد آورد.بدست  تریپایینمحاسبه خواهد شد و ارزش 

 . بعد از اجراها در پایان هر گروه:1.1.1

 اسکیت سوارهای. در خالل بررسی داوران، رئیس تشریفات 1.1.1.1

 .خواندفرامیگروه بعدی را برای گرم کردن 

که بررسی داوران انجام شد، رئیس تشریفات گرم  درزمانی. 1.1.1.1

اسکیت : کندمیو نتایج را به ترتیب زیر اعالم  کندمیرا متوقف  کردن

 اسکیت سوار(، 1ردۀ چهارم ) اسکیت سوار(، 1منتخب نخست ) سوار

منتخب  اسکیت سوار(. دو 1ردۀ سوم ) اسکیت سوار( و 1منتخب دوم )

 .شوندمیدیگر حذف  اسکیت سوارو دو  یابندمیبه دور بعدی راه 

 را مشاهده کنید. 1.1ساوی، مادۀ . در صورت ت1.1.1.1

 . در دور فینال:1.1.1

بهتر از هر گروه  اسکیت سوار، دو نهایینیمه. در پایان دور 1.1.1.1

تا برای عناوین اول تا چهارم رقابت  شوندمیبرای دور فینال انتخاب 

ا هشتم در ای عناوین پنجم تآخر هر گروه نیز بر اسکیت سوارکنند. دو 

 جبرانی رقابت خواهند کرد. فینال ۀمسابق

خود را  ترتیبِ ،فینالیست اسکیت سوارهای . در فینال تنها1.1.1.1

دارندۀ بهترین  اسکیت سوار. کنندمیزیر انتخاب  مانندبهبرای اجرا 

                                                           
1 . Dismissed Slide 
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رتبۀ در  1نخست از میان  WSSAرنکینگ در رنکینگ جهانی اسالید 

دارندۀ  اراسکیت سو، سپس کندمی( انتخاب 1یا  1، 1، 1دسترس )

 اسکیت سوار، کندمیرتبۀ باقیمانده انتخاب  1بهترین رنکینگ دوم از 

و  کندمیرتبۀ باقیمانده انتخاب  1دارندۀ بهترین رنکینگ سوم از 

 .گیردمیچهارم آخرین رتبه باقیمانده را  اسکیت سوار

 

 . بهترین اسالید1.1

بهترین ، اسکیت سوار. در هر دور، در صورت تساوی بین دو 1.1.1

 اسالید ممکن است از سوی داوران خواسته شود.

. بهترین اسالید شامل یک اسالید تک یا ترکیبی از 1.1.1.1

 را مشاهده کنید(. 1.1اسالیدها است )ماده 

. تصمیم نهایی داوران تنها بر مبنای عملکرد بهترین 1.1.1.1

از سوی  شدهانجاماسالید، بدون در نظر گرفتن اجراهای قبلی 

 مربوطه در خالل دور است. سکیت سوارهایا

 زیر است: مانندبه. روش کار بهترین اسالید 1.1.1

. برندۀ شودمی. ترتیب اجرا از سوی داور اصلی ترسیم 1.1.1.1

 .کندمیتاس )شیر و خط( ترتیب را انتخاب 

تالش پیاپی دارد. تنها  1حداکثر  اسکیت سوار. هر 1.1.1.1

 .شودمیته بهترین تالش در نظر گرف

بهترین اسالید انجام شد، رئیس تشریفات  که زمانی. 1.1.1.1

و میکروفون را به دست هر یک از داوران  رودمیبه میز داوران 

ی سواراسکیتکه تصمیم شخصی خود را اعالم کند.  دهدمی

 که رأی بیشتری بگیرد، برندۀ بهترین اسالید است.
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 تکنیکی هاینیازمندی. 1.1

، شودنمییکسان امتیازدهی  ها در یک گروهِسواراسکیت عملکردهای

 شودمی بندیردهبلکه از طریق مقایسه مستقیم، بعد از مشورت داورانی 

 .گیرندمیکه یک تصمیم مشترک را 

 :دهندمیداوران رنکینگ خود را بر مبنای معیارهای تکنیکی قرار 

کیفیت  . طول و کیفیت: سختی حرکت بر اساس طول و نیز با1.1.1

. شودمیاز آغاز تا پایان حرکت( ارزیابی  اسکیت سواراجرای آن )کنترل 

اما  ترطوالنیاما با یک نمایش مسلط به یک حرکت  ترکوتاهیک حرکت 

 با نمایشی در حال سقوط ترجیح داده خواهد شد.

مانع یا بیشتر، حداقل طول برای یک اسالید،  1. برای 1.1.1.1

 متر است. 1

یا  1یک اسالید ترکیبی )یک دستۀ کوچک( شامل . 1.1.1.1

به  هاییتبدیلتعداد بیشتری حرکات اسالید تک در ترکیب با 

یک اسالید است. در یک دستۀ کوچک، حداقل طول هر 

مانع یا بیشتر( است و مسافت تبدیل  1متر )برای  1اسالید، 

 متر فراتر رود. 1نباید از 

و  شدهکنترل هاینمایشآغازها و . پیوستگی و روانی: حرکات با 1.1.1

 نرم برای دستۀ کوچکی بین اسالیدهای مختلف. هایتبدیلنیز 

 استادانه از اندام فوقانی. ۀمدیریت بدن با استفاد. 1.1.1

. تنوع حرکت: انجام طیف وسیعی از حرکات، موفقیت تکنیکی 1.1.1

 .دهدمیرا نسبت به فقط تمرکز روی یک مهارت نشان  تریکامل

دو  کمدستها باید اسالیدهایی از سواراسکیت. 1.1.1.1

 خانواده را اجرا کنند.

 

 . خطاها1.1

 .شودمی. در صورت خوردن زمین، اسالید باطل در نظر گرفته 1.1.1
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زمین را لمس کند، اسالید  اسکیت سوار. اگر هر دو دست یک 1.1.1

 .شودمیباطل در نظر گرفته 

 شودمیمس کند، اسالید در نظر گرفته . اگر یک دست زمین را ل1.1.1

 .شودمیتکنیکی کم  کیفیتِ  اما از ارزشِ

چند بار اسالیدی مشابه را در خالل یک  اسکیت سوار. اگر یک 1.1.1

 .شودمیدور تکرار کند، تنها بهترین تالش در نظر گرفته 

 

 . رنکینگ1.1

 مشاهده کنید(. را 1.1فری استایل بتل است )ماده  مانندبهرنکینگ بتل اسالید 

 

 

 1فری جامپ .1
 

 سکیت سوارها چندین تالش برای پرش تا باالترین جای ممکن از روی یک میله دارند.ا

 

 محدوده و تجهیزات .1.1

 

 . محدودۀ رقابت1.1.1

 
 . تجهیزات1.1.1

متر  1متر تا  1..حداقل تجهیزات ضروری دو دیرک با قابلیت تغییر از 

ه متر است. شدیداً توصیه و یک میله به طول س مترسانتی .1و 

                                                           
1 . Free Jump 
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موجود یدکی به منظور جایگزینی در صورت نیاز  هایمیلهکه  شودمی

 باشد.

 متر بعد از میله )با نوار چسب( ترسیم شود. 1خط پایان باید 

 

 هاکننده. رقابت 1.1

. هیچ لوازم ایمنی اجباری نیست. محافظ مچ دست بسیار توصیه 1.1.1

 .شودمی

 

 . مقررات رقابت1.1

ترتیب توالی برای اسکیت سوارها بر مبنای ترتیب معکوس آخرین رنکینگ 

 جهانی منتشر شده است.

 . مقررات1.1.1

 تواندمیو  پردمیروی یک میله از  دهندهمسابقه. فرد 1.1.1.1

)بر اساس تصمیم  را امتحان کند بار پرش از روی میله 1تا  1

 تواندمیجام دهد، اگر بتواند پرش را با موفقیت انو  سر داور(

توانند نیز به تصمیم می دهندهمسابقه .دادامه ده در دور بعدی

پرش نداشته باشد و برای مرحلۀ بعد منتظر  از روی میله خود

 بماند.

بیافتد و یا اگر فرد از زیر  بعد از پرش پرش میلۀ. اگر 1.1.1.1

 .دهددهنده آن پرش را از دست میمسابقه عبور کند، میلۀ

و بدون افتادن بر زمین  پرش کنداز روی میله . اگر او 1.1.1.1

و یا هر قسمت دیگر از یا زان دستلمس زمین با بدون و یا 

پرش کننده باید  .دموفق خواهد ش ،زمین فرود بیاید روی بدن،

از خط پایان عبور کند تا تالشش تأیید شود. اگر اسکیت سوار 

به عنوان یک فِیل یا قبل از خط پایان زمین بخورد، این تالش 

 در نظر گرفته خواهد شد. 1شکست

                                                           
1 . Fail 
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در آخرین امتحان خود نیز  . اگر فرد رقابت کننده1.1.1.1

 .شودمیخارج  رقابتاز دور  ناموفق باشد،

. رقابت در ارتفاع متفاوت برای زنان و برای مردان 1.1.1.1

شرایط . سر داور ارتفاع نخست میله را بر اساس شودمیشروع 

 خواهد کرد.  گیریتصمیمو ...(  بندیطبقهن، )زما

سانتیمتر  .11، 1.1، ..1، 11، .1، .1، .1زنان: به ترتیب، 

 و غیره

 .11، 111، .11، 111، .11، ..1، .1مردان: به ترتیب، 

 سانتیمتر و غیره

 .باقی بماند اسکیت سوار 1. زمانی که تنها 1.1.1.1

رکز روی یکدیگر انتخاب د را با تمخو باید ارتفاعان سواراسکیت

 بین ورزشکاران فینال صورت نگیرد، اگر هیچ تصمیمی .کنند

 .خواهد شددرخواست شده در نظر گرفته  کمترین ارتفاعِ

 سانتیمتر بیشتر از ارتفاع قبلی خواهد بود. 1حداقل 

. یک اسکیت سوار که در یک پرش تأخیر نامعقولی 1.1.1.1

ن اجرا است و به عنوان ایجاد کند، مسئول پذیرفته نشدن آ

که )در  برای داوران اهمیت دارد. شودمییک شکست ثبت 

یک  آنچهدربارۀ ( تصمیم بگیرند هاموقعیتخصوص تمام 

مسئول رسمی باید به اسکیت سوار اشاره  است. دلیلبیتأخیر 

برای شروع اجرای او آماده است و دورۀ زمانی  چیزهمهکند که 

، باید از آن لحظه شروع شودمیداده که برای این اجرا اجازه 

 شود.

اسکیت سوار متعاقباً تصمیم به عدم  کهدرصورتی. 1.1.1.1

اجرا بگیرد، باید به عنوان یک شکست در نظر گرفته شود، 

اجازه داده شده برای اجرا سپری  آن دورۀ زمانیِ کهازآنجایی

شده است. هیچ زمان اضافی برای تطبیق بیشتر اجازه داده 
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زمان اجازه داده شده، بعد از شروع  کهدرصورتیهد شد. نخوا

  اجرای یک ورزشکار سپری شود، آن اجرا نباید رد شود. 

 

 هاتساوی. 1.1

 حل شود: 1تا  1 هایجایگاهباید به مانند زیر برای  هاتساوی

جایگاه باالتری خواهد  در ارتفاع مساوی، پرشبا کمترین تعداد  ورزشکارِ. 1.1.1

 .تداش

تساوی هنوز باقی بماند، ورزشکارِ با کمترین مجموع تالش باید در . اگر 1.1.1

 باالتری قرار گیرد. جایگاه

اگر تساوی هنوز باقی بماند، ورزشکاری که پرشِ شکستِ نخستِ باالتری . 1.1.1

 دارد، باید در جایگاه باالتری قرار گیرد.

یک پرش اضافی دارند. هر  هاکنندهتساوی هنوز باقی بماند، پرش . اگر 1.1.1

 1سانتیمتر به  1ش کننده یک تالش دارد. میله سپس به طور متناوب پر

تا اینکه تنها یک پرش کننده در یک ارتفاع  ابدییمیش یا کاهش سانتیمتر افزا

 معین موفق شود. 

. ورزشکارانِ همچنان مساوی، باید در هر فرصت تا زمان حل تساوی پرش 1.1.1

 کنند. 

  دیگر حل شود بعد از: هایجایگاهباید به شرح زیر از چهارمین جایگاه تا تساوی 

. ورزشکارِ با کمترین تعداد پرش در ارتفاعی که تساوی رخ داده است، 1.1.1

 باید در جایگاه باالتری قرار گیرد.

. اگر تساوی همچنان باقی بماند، ورزشکار با کمترین مجموع تالش باید 1.1.1

 تری قرار گیرد.در جایگاه باال

. اگر تساوی هنوز باقی بماند، ورزشکاری که پرشِ شکستِ نخستِ باالتری 1.1.1

 دارد، باید در جایگاه باالتری قرار گیرد.

. اگر تساوی هنوز باقی بماند، ورزشکاران رنکینگ یکسان دریافت خواهد 1.1.1

 کرد.
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 (1.1ت اسکیت فری استایل )ماده : فهرست تجهیزات مسابقا(1-1) پیوست الف
 کمیتۀ مربوطه باید این تجهیزات را آماده کند. .دهدمیرا نشان  موردنیازنکته: این فهرست همۀ تجهیزات ممکن 

 تأیید مسئول نیاز مالحظات کمیت شرح 

پخش کند و برای پخش به  1با میکسر و غیره که بتواند ام پی  ست 1 سیستم صدا 1

 ودکامپیوتر متصل ش

   

یا  1 میکروفون 1

 بیشتر

    ، بتواند کل استادیوم را پوشش دهدسیمبیمیکروفون 

    / کیت کابل صوتی کامپیوتر 1ام پی  ست 1 صوتی آداپتورکابل  1

مستقیم به سیستم صوتی  طوربهکه  دهدمیبه داوران اجازه  1 کابل بلند صوتی 1

 دسترسی داشته باشند

   

    ، موزیک پلیر، جایگزین دومدپ تاب یا آی پل ست 1 پخش صوتی 1

و فرستنده( شامل  کنندهدریافتکوچک ) پرتابلارتباط رادیویی  1 سیمبی 1

 هاهدفونشارژر و 

   

    درایورهای پرینتر 1 پرینتر لیزری 1

     1 کارتریج پرینتر 1

    شودمیتوصیه  ایاستوانهمتر با یک حلقۀ  .1  کابل تقویت قدرت 1

     1 منبع تغذیۀ قدرت .1

    اولیه هایکمککیت   اولیه هایکمکایستگاه  11

    متر 1.1 کمدستمیز تک به طول  .1تا  1 میز داوران 11

    میزهای داوران  روکش میز 11

    هاکنو مانع جمع  نویسینامداوران، محدودۀ  11 صندلی داوران 11

    متر 1 × 1فضای باز، هر یک رویدادهای  1 چادر سایبان 11

      تاالر کنفرانس 11

     1 1ساین اِیج چک این 11

     1 تابلوی بولتن نتیجه 11

    متر .1تا  .1 1 گیریاندازهنوار  11

     1 سنجزمان .1

    سفید 1قرمز و  1 1 پرچم دستی 11

     1 سوت 11

    ل، زرد و قرمزمشابه با فوتبا 1 زرد و قرمز هایکارت 11

رنگی هر یک متمایز از رنگ کف زمین  1ست  1تایی،  .1هر ست  ست 1 موانع 11

 مسابقه

   

    برای خط استارت و فینیش، سطح غیر لغزنده و خود چسبنده متر ..1 نوارچسب 11

    متر .1، هاکنندهمجزا   نوارهای ایمنی 11

    محدودۀ رقابت یهاگذاریعالمت 1 واتر بِیس هایماژیک 11

     کیسه 1 پودر گچی 11

     11 قلم نوشتن 11

     1 کلیپ بورد .1

   سانتیمتر  1..سوراخ مرکزی  و ؛1.1گرد به قطر  هایچسبکاغذ  .11 مانع هایچسبکاغذ  11

                                                           
1. Check-in Signage 
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 )توخالی یا شفاف(

     پاکت 1 1کاغذ آ  11

    1 آمناسب کاغذ سایز  .1 پاکت بزرگ 11

    چسب شفاف، قیچی، منگنه کوب، گیره کاغذ ست 1 تحریرزملوا 11

    اساللوم و بتل اسپیدویندوز، برای  هایسیستم 1 لپ تاب 11

    داوران  آب نوشیدنی 11

 اسپیدکنندۀ مسیر جدا 11

 اساللوم

متر  11. طول کلی سانتیمتر ارتفاع .1تا  11 

 

   

 1 اساللوم اسپیدتابلو مسیر  11
 سانتیمتر طول  11یمتر ارتفاع و سانت .1

   

    متر 1 × 1حدود   محدودۀ نتیجه پردۀ پشت 11

    صندلی 1مبل یا  1  محدودۀ نتیجه .1

    اساللوم اسپید  کرونومتر 11

تلویزیون یا صفحۀ نمایش  11

 بزرگ

    اساللوم اسپیداندازۀ بزرگ، قابل ارتباط با کامپیوتر، برای زمان بتل و  

    نفر .1تا  .1با قابلیت نشستن   نیمکت استراحت 11

    دیوار گیرضربهاساللوم برای  اسپیداستفاده در سالن،   ژیمناستیک هایتشک 11

     پاکت 1 (هاکیسهزباله ) هایسطل 11

    دارای قابلیت جذب کنندۀپاک 1  تی یا چوب گردگیری 11

و  هاتیم کنندگانهدایتورزشکاران، مربیان، داوران، کارمندان،   هاکارتآی دی  11

 هارسانه

   

سانتیمتر، هر ورزشکار یک قطعه با یک سنجاق  11 × 11، ایپارچه  شماره هایبرچسب 11

 ایمن

   

    عدد بار هر ورزشکار 1تا  1  سنجاق قفلی 11

    بر مبنای تعداد داوران  لباس داوران .1

      لباس پرسنل 11

    کنندهثبت 1گروه،  1مانع جمع کن با  1چک کننده،  1 11 نل مسابقهپرس 11

سانتیمتر  11 ×سانتیمتر  .1 ×سانتیمتر عرض  .1ارتفاع پایه  1 کیلیآکر یا اِستند پایه 11

 طول، مثلثی

   

    جایزه 1باال  هایبندیدستههمۀ   هامدال 11

    نامهتقدیر 1باال  هایبندیدستههمۀ   تقدیرنامه 11

    کنندگانشرکتبر مبنای شمار   گواهی شرکت 11

      کنندگانشرکتبیمۀ  11

     1 محدودۀ استراحت داوران 11

محدودۀ استراحت  11

 ورزشکاران

     چند اتاق

    با وای فای، رابط قدرت چندگانه، نوشیدنی، تنقالت و صندلی  اتاق رسانه .1

      رقابت پردۀ پشت 11

      جایگاه ویژه 11

      سینی اهدای جوایز 11

      پارچۀ قرمز سینی 11
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      دستگاه باالبرندۀ پرچم 11

      گروه باالبرندۀ پرچم 11

کشورهای  هایپرچم 11

 کنندهشرکت

     

ملی برای اهدای  هایپرچم 11

 جوایز

     

      سرود ملی 11

      جوایز اهداکنندۀ هایخانم .1

    جلسۀ داوران و مربیان / جلسه سرپرستان  اتاق جلسه 11

    نوع متحرک  پرچم هایمیله 11

    جدا کردن محدودۀ رقابت و امکانات محدودۀ گرم کردن  پردۀ بزرگ 11
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 (1.1: هرم حرکات فری استایل اساللوم )ماده (1-1) پیوست ب
 سانتیمتر 11بنای ثبات و سرعت متوسط روی موانع همۀ حرکات تکنیکی بر م

 (هااسپینبرای  یا سه دور مانع 1مانع برای حرکات و حداقل  1)حداقل 

  حرکات دیگر نشستنی پرشی تک چرخ چرخشی

Toe Footgun Spin   Toe Christie Back   

 

 

 
A 

 11تا  11

  Toe Wiper Toe Christie  

     

     

     

Internal / External 1 cone 7 
Back 

    

Internal / External Backward 
7 

  Toe Footgun Back Butterfly 

     

Internal / External 7 Wheeling Special/ 
wheeling Shifts/ 
French Shift 

   

   TeaPot/Superman  

Internal / External 1 cone 7 Flipping 360 Shift/ 
Wheeling Fishing/ 
Daynight 

 Toe Footgun   

 

 
B 

 11تا  11

  Footgun 
Footspin 

  

  Back 
Kasakchok 

  

   Christie Back Toe Reverse 
Eagle 

     

     

    Cobra Back 

 Sewing Machine    

 Wheeling Back  Christie   

 

 

 

 

 
C 

 11تا  11

Cross Korean Volt Back  Kasakchok Footgun Back Cobra 

One Cone Cross Korean Volt    Reverse Eagle 

Cross Korean Volt     

 Flat Shift/Flat Fake   Two Wheel 
Eagle 

Two Wheels Spinning Wheeling Forward    

     

Reverse J-Turn  Wiper   

   Cross Sitting Heel-
Toe Back 

 

   Footgun Z-Eagle 

  Special 
Jumps 

Cross Sitting Heel-
Toe 

 

  حرکات دیگر نشستنی پرشی فورواد و بک وارد چرخشی

  Footspin  Special  

 J-Turn    Brush 

2 Feet Spin   Sitting Heel-Toe Back Heel Toe 
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Special  

D 
 11تا  11

Total Cross   Sitting Heel/Toe /Full 
Remi 

Eagle/Eagle 
Cross/Sidesurf 

 Heel Toe Back    

     

 Fan Volt 
Series/Sweepers 

   

     

     

   Small Car/5 Wheels 
Sitting 

Eight  

 

 

 

E 
 11تا  11

Italian/Volt One Foot Back   Eight Back 

    Crazy Leg 

  X Jump   

  Crab Cross   

     

Crazy Sun/Mexican     

    Stroll/Back 
Stroll 

    Back Double 
Crazy 

    Crazy / Spins 

Sun/Mabrouk    Double Crazy 

  Crab  Chap Chap/X 

 One Foot    

 Cross Back /Snake 
/Fish 

 Sitting Fish Nelson/Nelson 
Back 

 Cross/Snake/Fish    
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 (11.1: سیستم امتیازات پیروزی )ماده (1-1) پپیوست 

ایدۀ اصلی این سیستم این است که چگونه چند بار بیش از نیمی از داوران )بر اساس 

 دیگر رأی دادند. اسکیت سوارهایدر مقابل  اسکیت سوار( برای یک هاآنرنکینگ 

 هاسواراسکیتدر مقابل همۀ  هاپیروزیشمار  –: معیار اصلی 1معیار 

، اگر امتیازات شودمیدیگر مقایسه  اسکیت سوارهایبا  اسکیت سواری که هر زمان

امتیاز به معیار  1از نیمی از شمار داوران باشد،  تربزرگدر جدول  اسکیت سوارپیروزی 

. مفهوم معیار رسدمی)برندۀ مجموع(. باالترین رده به باالترین مجموع  شودمیافزوده  1

 که چگونه چند بار بیش از نیمی از داوران برای این  با این موضوع مرتبط است 1

 دیگر رأی دادند. اسکیت سوارهایدر مقابل  اسکیت سوار

 : امتیازات برندۀ محلی1معیار 

      با تساوی روبرو شد، )برای مثال، در این جدول، یک تساوی بین  1اگر معیار 

اسکیت  1برای این  وجود دارد( امتیازات پیروزی 1در معیار  1و  1،1 اسکیت سوارهای

 .شودمی)امتیازات محلی( محاسبه  یکدیگردر ارتباط با  سوار

 1معیار 

 بندیرده هاآنها بر اساس مجموع نمرات تکنیکی سواراسکیتمساوی شد،  1اگر معیار 

 .شوندمی

 1معیار 

ها بر اساس امتیازات پیروزی کلی خود سواراسکیتمساوی شد،  1معیار  زمانی که

 .شوندمی بندیرده

 1معیار 

 بندیردهها بر اساس مجمع نمرات کلی خود سواراسکیتمساوی شد،  1معیار  زمانی که

 .شوندمی

 .کنندمیها ردۀ یکسان دریافت سواراسکیتمساوی شد،  1گر معیار ا
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 مثال:

 . نمرات داوران1جدول 

 
 داوران هایرنکینگ. 1جدول 

 
 ینگ نهایی. فهرست امتیازات پیروزی و رنک1جدول 

 
ها در ستون مقابل سواراسکیتکه چگونه داوران برای  دهدمیاین جدول نشان 

 )امتیازات پیروزی(. دهندمیها در ردیف رأی سواراسکیت
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 (1.1: هرم اسالیدهای فری استایل )ماده (1-1) تپیوست 
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 برای رکوردهای جهانی معتبر هانیازمندیپیوست ث: پروتکل و 

 

 پید اساللوماس .1

 برای مکان مسابقه هانیازمندی .1.1

یک رکورد جهانی را معتبر کند.  تواندمی 1تنها اجرای داخل سالن .1.1.1

را تحت تأثیر  1اجرای فضای باز تواندمیهمچنین عوامل بسیاری 

 قرار دهد )باد، نور، زاویۀ زمین و غیره(.

. شودمیزمین از سوی سر داور بررسی و تأیید  هایویژگیتمام  .1.1.1

زمین بسیار منعطف باشد، رکورد ممکن است تأیید  کهرصورتید

ممکن است قبل  1نشود، به دلیل اینکه دروازۀ پایان )گیتِ فینیش(

 از عبور اسکیت سوار از خط پایان حرکت کند.

 کف زمین باید صاف باشد. .1.1.1

 
 بارگذاری تجهیزات .1.1

ا به طور واضح روی زمین ب ،خطِ مانعِ اول / خط پایانخطوط استارت/ 

 دقیق اجرا شود.  هایمسافت

 

 موارد اجباری .1.1

 اول و خطِ  مانعِ  آهستۀ خطِ  حرکتِ  ثبتِ با کارکردِ  هادوربین. 1.1.1

 پایان.

با طرز کار استارت  WSSAخودکار مورد تأیید  سنجزمان. 1.1.1

 خودکار.

 .1پایان و شروع بر طبق قوانین ) هایدروازه. تنظیم ارتفاع 1.1.1

 سانتیمتر برای دروازۀ استارت(. .1فینیش و برای دروازۀ  مترسانتی

 

                                                           
1 . Indoor 
2 . Outdoor 
3 . Finish Gate 
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 شرایط رکورد و داوران .1.1

در مسابقه قادر به بررسی و تأیید  1حداقل یک داور سطح . 1.1.1

 و رعایت قوانین ورزشی است. هاپروتکل

 . اجرا بدون هیچ خطای باید واضح باشد.1.1.1

 
 WSSAبررسی و تأیید  .1.1

ور معتبر کردن رکورد بررسی باید تمام عناصر را به منظ WSSAکمیتۀ 

کند: داور یا سازمان دهنده یا اسکیت سوارهایی که درخواست ثبت 

دارند باید تمام عناصر ضروری مانند ویدئوی اجرا، تصاویر رکورد جهانی 

اصلی  سنجزمانمقیاس  و تصویر صفحۀ نمایش با زمان نهایی استارت،

 .درا فراهم کن در صورت دسترسی( xml)فایل 

نفر از اعضای  1یا  WSSAرئیس  از سوی کمدستتأیید رکورد باید 

  امضاء شود. سر داور مسابقات  ۀعالوبهکمیته 

 نامهگواهی .1.1

صادر شود و از سوی  WSSAرکورد جهانی باید از سوی  نامهگواهییک 

 اعضای باال امضاء شود.

 

 

 فری جامپ .1

 
 هانیازمندی. 1.1

ز پذیرفته خواهد شد. زمین باید زمین عادی مسابقات داخل سالن و فضای با

 برای اسکیت باشد )بسیار منعطف نباشد(.

کف زمین نباید یک حالت ارتجاعی اضافی به اسکیت سوار بدهد که به او برای 

 پرش بلندتر کمک کند. 
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 . موارد اجباری1.1

ا . سیستم پرش باید به اندازۀ کافی واضح و دقیق باشد )تأیید سر داور ی1.1.1

 بعد از رقابت برای تأیید اعتبار(. 1یک داور سطح 

. داور مسئول باید ارتفاع مرکز کندمی. مرکز میله، ارتفاع معتبر را تعیین 1.1.1

 رکورد شکسته شود.  کهدرصورتیتأیید کند  را میله بعد از پرش

 متر یا بیشتر عرض داشته باشد. 1 کمدست. میله باید 1.1.1

 

 . داوران 1.1

و رعایت  هاپروتکلیا باالتر در مسابقه قادر به تأیید  1داور سطح  حداقل یک

 قوانین ورزش است.

 

 WSSAبررسی و تأیید . 1.1

باید تمام عناصر را به منظور معتبر کردن رکورد بررسی کند: داور  WSSAکمیتۀ 

دارند یا سازمان دهنده یا اسکیت سوارهایی که درخواست ثبت رکورد جهانی 

تصویر تجهیزات  و ی مانند ویدئوی اجرا، تصاویر پرشد تمام عناصر ضروربای

 پرش را فراهم کند.

نفر از اعضای کمیته  1یا  WSSAاز سوی رئیس  کمدستتأیید رکورد باید 

 سر داور مسابقات امضاء شود.  ۀعالوبه

 

 نامهگواهی. 1.1

ز سوی اعضای صادر شود و ا WSSAرکورد جهانی باید از سوی  نامهگواهییک 

 باال امضاء شود.
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 پیوست ج: فهرست اسکیت سواران استثناء

 رقابت خواهند کرد. سالبزرگسنی  بندیطبقهاسکیت سواران زیر تنها در 
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 اضافی: هایپیوست

زیر برای اطالعات بیشتر خوانندگان اضافه شده است و در متن اصلی  هایپیوست توجه:

 (.و قوانین ایفسا WSSAمنبع: سایت ندارد )قرار 

 
 1111جهانی  بندیرتبهقوانین رنکینگ یا : الفپیوست 

امتیاز دارد.  WSSAاساللوم برای رنکینگ جهانی  جهانیِ هر رویداد از مجموعه مسابقاتِ

 شرکت کنند. دلخواهبهدر هر تعداد مسابقه در فصل  توانندمیاسکیت سوارها 

محاسبۀ رنکینگ جهانی  منظوربهبهترین نتیجۀ فصل  1ساللوم، برای فری استایل ا

 .شودمیاستفاده 

محاسبۀ رنکینگ جهانی استفاده  منظوربهبهترین نتیجۀ فصل  1اساللوم،  اسپیدبرای 

 .شودمی

 .شودمیمحاسبۀ رنکینگ جهانی استفاده  منظوربهبهترین نتیجۀ فصل  1برای اسالید، 

 هاآنرنکینگ  منظوربهبرابر امتیاز داشتند، امتیاز کلی فصل اسکیت سوار مقدار  1اگر 

 استفاده خواهد شد.

 هاآنرویداد بزرگ در فصل شرکت کنند، بهترین نتیجه  1اگر اسکیت سوارها در 

رویداد مهم  عنوانبهرویداد بزرگ محاسبه خواهد شد. بهترین نتیجۀ دوم  عنوانبه

یت سوار در رویداد بزرگ آسیا و رویداد بزرگ محاسبه خواهد شد. برای مثال، یک اسک

( خواهد .11 جایبهامتیاز ) 111=  111+  ..1اروپا به ترتیب اول و دوم است، بنابراین 

 گرفت.
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 رویداد بندیطبقه

 
 هایکنندهشرکتامتیاز /  .1/ عنوان نخست =  یا آغازین 1استارتر هایرویداد

/  المللیبین هایکنندهرقابت  براییا اُپن  ملی هایهکنندرقابت  تنها برای محدودشده

 رویدادهای غیررسمی / قوانین و داوران داخلی

 

 
 هایکنندهشرکتامتیاز /  ..1/ عنوان نخست =  1لُوکال یا داخلی هایرویداد

/  المللیبین هایکنندهملی یا اُپن برای رقابت  هایکنندهتنها برای رقابت  محدودشده

 ی کوچکرویدادها

 
/ اُپن  دهیسازمانامتیاز / بدون حداقل سال  ..1/ عنوان نخست =  1پِرایم هایرویداد

هر شهر بدون حداکثر در سال / / بدون حداقل جایزه /  المللیبین هایکنندهبرای رقابت 

 ایقاره

 
/  دهیسازمانسال  1 امتیاز / حداقل 1../ عنوان نخست =  1های مِین یا مهمرویداد

شهر بزرگ یا شهر /  ۀ نقدی =؟؟؟/ حداقل جایز المللیبین هایکنندهپن برای رقابت اُ

 بار آسیا( 1بار اروپا /  1) ایقاره /بار در سال  1( حداکثر المللیبیندرجه دوم )فرودگاه 

 
/  دهیسازمانسال  1امتیاز / حداقل  ..1/ عنوان نخست =  1رویدادهای میژور یا بزرگ

/ حداقل جایزۀ نقدی =؟؟؟ / شهر بزرگ یا شهر  المللیبین هایکنندهقابت اُپن برای ر

 بار آسیا( 1بار اروپا /  1) ایقارهبار در سال /  1( تنها المللیبیندرجه دوم )فرودگاه 

                                                           
1. Starter Events 
2. Local Events 
3. Prime Events 
4. Main Events 
5. Major Events 
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 برگۀ امتیاز فنی فری استایل اساللوم ب:پیوست 
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 ایل اساللومبرگۀ امتیاز کنترل بدنی فری است پ:پیوست 
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 برگۀ امتیاز موسیقی فری استایل اساللوم ت:پیوست 
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 برگۀ ثبت خطاهای فری استایل اساللوم ث:پیوست 
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 جم فری استایل اساللوم زمانیهمبرگۀ امتیاز  ج:پیوست 

 
 


