
 ندوچرخه سواری کوهستا مسابقات

 

  ی: قوانین کل 1فصل 

   ات کراس کانتری : انواع مسابق 1بخش 

  ت:ر زیر آمده اسه دت ک اس هایی رشته لکوهستان شام ی : مسابقات دوچرخه سوار001-01-4

A  :  دزیر کراس کانتری هستن هایرشته همه.  

 XCOکراس کانتری المپیک  -1

 XCM کراس کانتری ماراتن -2

 XCP( کراس کانتری نقطه به نقطه )منطقه به منطقه -3

 XCCکراس کانتری دور کوتاه  -4

 XCEکراس کانتری حذفی  -5

  XCT کراس کانتری تایم تریل -6

 XCR  کراس کانتری امدادی -7

 XCS ایمرحله ری انتس ککرا -8

B هیل  : دان(DH).   

 .(DHI)هیل انفرادی  دان 

 .(DHM)  هیل ماراتوندان 

 

C    :فورکراس.  

D   اندرو : 

E  پامپ ترک : 



F  دوچرخه الپاین اسنو : 

G  دوچرخه ای بایک : 

 

 

 شرکت کنندگان  سنی هایگروه:  2بخش 

 . اندشده  سازماندهی  -1-1-537و  1-1-034د موار  طبق سنی هایگروه بر اساس  : شرکت در مسابقات002-1-4

   18_01_1طبق .سال  23 زیر  انبانو :4_1_003

  

   XCOالمپیک کراس کانتری 

  ملی، مسابقات قهرمانی  هایفدراسیون ، مسابقات قهرمانی قاره ، مسابقاتuci: بجز مسابقات قهرمانی جهان 004-1-4

حتی    .شوندمی و زنان برگزیده    به ترتیب مردان   قات شرکت کنند ومسابر  د   توانندمی سال    23زیر    کشور، زنان و مردان 

  .سال در نظر گرفته شود 23زیر   برای دوچرخه سواران ایجداگانه اگر مسابقه 

  23نفر برتر زیر  10 .شودمیسال تقسیم بندی  23کراس کانتری المپیک به دو بخش مردان و زنان زیر  های رقابت

  گ سال و یا بزر 23زیر  ت در مسابقا توانندمی سال گذشته  uciگینیگ سال زنان در رن 23زیر نفر برتر  5مردان و 

  . دسال رده بندی شون  23زیر    ورلد کاپ  تباید در مسابقا  حتماً  لسا  23زیر    نساالن شرکت کنند و بقیه دوچرخه سوارا

   XCMکراس کانتری ماراتن :

 ن و هم چنی باشدمی  دال به باال آزاس 19رخه سواران دوچ هم : مسابقات کراس کانتری ماراتن برای ه005-1-4

  23زیر  نبرای دوچرخه سوارا ایجداگانه و نباید هیچ نتیجه  ؛شرکت کنند تدر این مسابقا توانندمینیز  نپیشکسوتا

  .داعمال شو نسال یا پیشکسوتا

 :  کراس کانتری نقطه به نقطه

باشد و هیچ نتیجه جداگانه ما بین  می  و به باالهفده سال  واران چرخه سبرای دو مسابقاتیکراسکانتری نقطه به نقطه 

 .شودنمی اعمال  و بزرگساالن سال  23جوانان و زیر 

   یحذف  ر کراس کانتری دو



و هیچ نتیجه جداگانه ما بین  باشدمی هفده سال و به باال  نبرای دوچرخه سوارا یکراس کانتری دور حذفی مسابقات

   .دشوی مناعمال  رگساالنو بز ل سا 23جوانان و زیر 

   ه کراس کانتری دور کوتا

ما بین   ایجداگانه و هیچ نتیجه  باشدمی  و به باال ل کراس کانتری دور کوتاه مسابقاتی برای دوچرخه سواران هفده سا

 شود.  نمی  اعمال یا بزرگساالن سال  23ان و زیر جوان

 :DHدانهیل 

 . ت برای همه آزاد اسسال و به باال 17مسابقات دانهیل در  کتشربجز مسابقات قهرمانی جهان : 006-1-4

در مسابقات قهرمانی جهان و ورلد کاپ مسابقات جداگانه ای برای جوانان بانوان واقایان سازماندهی میشود.)سن  

  سال( 18و17

باشد، ران می خه سوا توسط دوچر  بر حسب زمان اخذ شده  uciامتیازات  برای همه مسابقات دانهیل در تقویم بین المللی  

 .شودای، ملی اعمال میقهرمانی جهان، قاره  تمامی مسابقات این قانون برای . رده بندی  بر حسب نه

بوده که   امتیاز 160مثالً  uci  امتیاز دهی های او بر حسبکل زمان جوان که توضیح : برای مثال : یک دوچرخه سوار

 . گروه سنی قرار دارد که در کدام  یستای نه و هیچ مسئل را در اختیار دارد پنجم جهان رده

   4Xفورکراس 

برای    هو نتیجه جداگان  تسال به باال آزاد اس  17دوچرخه سواران    هبرای هم  س: شرکت در مسابقات فورکرا007-1-4

  .شودنمی  ه ساالن داد  گال و بزر س 23زیر   نجوانا

 اندرو 

جداگانه برای  اد است و نتیجه سال به باال آز  17ران شرکت در مسابقات اندرو برای همه دوچرخه سوا: 4_1_007

 سال و بزرگساالن داده نمیشود. 23جوانان .یر 

   مسابقات مرحله ای کراس کانتری 



سال اعمال    23سال به باال آزاد است.نتیجه جداگانه برای    19:مسابقات مرحله ای برای همه دوچرخه سواران  008-1-4

 نمیشود.

 

 پیشکسوتان 

مسابقات   ه الینس پیشکسوتان را دارند مجاز به شرکت درل و به باال کسا 30خه سواران ه دوچر: هم009-1-4

 به جز موارد زیر :  دهستن تاس uciبا تقویم  قکه مطاب نپیشکسوتا

یا   المللیبین  ممسابقات دوچرخه سواری کوهستان را بر طبق تقوی یسال جار لدر طو  هدوچرخه سوارانی ک -1

و به استثنا مسابقات   نپیشکسوتا  مسابقه غیر از    اند داده المنافع را انجام    کرمشت  ی قات کشورهامساب  ا ی  ای منطقه  تمسابقا

  .نو قهرمانی جها  نمارات یقهرمان

 .دشده باش uciعضو یک تیم ثبت شده در   یسال جار  لکه در طو  یهر دوچرخه سوار -2

  ت پیش کسو   نراه سوا دوچرخ uciهستان  اتن کودر مسابقات ماراتن کراس کانتری و یا سری مسابقات مار  :4_1_010

 مسابقه بدهند.   ت شده اس رکه توسط فدراسیون ملی صاد  هبا یک مجوز موقتی یا روزان تممکن اس

مدت زمان اعتبار مجوز،   .در مجوز ذکر شود  دقیقاًبه منظور صحت و اعتبار، روزهای شروع و پایان هر دوره بایستی 

پیشکسوتان  .ر مزایا مانند مجوزهای سالیانه قرار دهدو سایبیمه  تحت پوشش را وزج مفدراسیون ملی بایستی صاحبان 

  .یا موقت را در دست داشته باشند مجوز روزانه جهان باید قهرمانی در مسابقات برای شرکت

 

 تقویم سالیانه :   -  3بخش  

   .نه ثبت شده استسالیا زیر در تقویم   : مسابقات دوچرخه سواری کوهستان، مطابق با طبقه بندی011-1-4

 OG المپیک  هایبازی  -

  CMمسابقات قهرمانی جهان  -

برگزار   زمانهم به طور  کوهستان دوچرخه سواری المللیبین  هیچ مسابقه  در حین برگزاری مسابقات قهرمانی جهان 

  .نگردد



   WCجام جهانی  -

  .شودنمی برگزار  1مسابقه کالس  جهانی هیچ   در حین برگزاری مسابقه جام

  .ممکن نیست ایقاره  برگزاری مسابقات یجهان جام  ین برگزاریدر ح

   CMMپیشکسوتان  قهرمانی جهان  مسابقات -

 CC مسابقات قهرمانی قاره -

 .قدغن است  ایقاره  با مسابقات زمانهم بطور   و هورس کالس 1کالس  مسابقات برگزاری

   مسابقات مرحله ای

 SHCهورس کالس   -

 1S  1کالس  -

 2S 2کالس  -

 ای قدغن است.  مسابقات مرحله  رمانی جهان و جام جهانی برگزاریه ق  مسابقات گزاریحین بر رد

 

 

 :   روزهیک مسابقات 

 HCهورس کالس   -

 1C  1کالس  -

 2C 2کالس  -

 3C 3کالس  -

 مرحله ای مسابقات ماراتون 

  ران داو ذشتهسال گ بر حسب گزارشات uciتوسط کمیته مدیران   یک روزه   و ای برای مسابقات مرحله  تصمیم گیری

فنی برای مسابقات    راهنمایی جزئیات  .شودبرای اول سال در نظر گرفته می   3یا    2کالس    یک مسابقه جدید در   .باشدمی



H.C و مسابقات جدید باید توسط تقویم  ایمرحله ، مسابقاتuci  به هر حال در مسابقات  .دارائه شوH.C ه )هر مرحل  

   (.یک روزه تیا مسابقا

تایید و بر روی وب   uciو اعتباری آن توسط کمیته مدیریت  ی المهدات نین تع و همچ  uci  للیالمبین  تمامی مسابقات

  .گیرندمی قرار  uciسایت 

  بزرگ ساالن  هایتیممنظبط کردن تنها برای این قانون  .شودمیچشم پوشی  Elitmtbبرای  هورودیحق ثبت و 

 . دشونمی مسابقات  شامل مراحل و این قانون باشدمی

 

 خه سواری عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچر-فراز شکری


