گروه كوهنوردي كاسپين
آئين نامه كميته فني و آموزش

ماده  )1ايي وويتِ ثب ّذف ثبال ثشدى تَاى فٌي ،ػلوي اػضب دس گشٍُ تطىيل گشديذُ است.
ماده  )2هسئَل وويتِ هَظف است ثؼذ اص اًتخبة ثب ًفش دٍم خَد سا دس اٍليي جلسِ ّيئت هذيشُ
هؼشفي ًوبيذ.
ماده  )3ايي وويتِ ثِ ثخطْبي ريل تمسين هي ضًَذ:
 .1وَّپيوبيي
 .2وٌََّسدي
 .3آهَصش
ٍ .4سصضْبي هشثَط ثِ وَّستبى
 .5اهذاد ٍ ًجبت
 .6اًجبس داس ٍسبيل فٌي
ماده  )4ثشًبهِ سيضي جْت ثشًبهِ ّبي گشٍُ ثب اسائِ ّذف ٍ صهيٌْبي هختلف ٍسصش ،گلگطت ثِ
ّيئت هذيشُ جْت تػَيت ٍ اجشا
ماده  )5ثيص ثيٌي ٍ ثشسسي ًمبط ضؼف آهَصضي دس گشٍُ ٍ اجشاي والسْبي آهَصضي ثش استمبء اػضب
ثٌذ ) 1دس خػَظ والسْبي آهَصضي گشٍُ وويتِ فٌي ّضيٌِ ّب سا ثِ وويتِ هبلي اسائِ ًوَدُ ٍ
پشداخت حك الضحوِ ػَاهل اجشايي ثِ ػْذُ اهَس هبلي گشٍُ هي ثبضذ ٍ .ايي وويتِ ّيچ هسئَليتي
ًذاسد.
ماده  )6تؼ ييي جذٍل اهتيبص ثٌذي فٌي ،حضَس ٍ غيبة جْت اػضبيي وِ دس ثشًبهِ ّب ضشوت هي
وٌٌذ ثِ ووه سشپشست ٍ ثشًبهِ
ماده  )7ايجبد ضٌبسٌبهِ فٌي ثشاي ٍسبيل فٌي گشٍُ ضبهل عٌبة ،وبساثيي ّب ٍ ...سػبيت اغَل
اًجبسداسي ثشاي ٍسبيل تؼشيف ضذُ ٍ تؼييي ٍسٍد ٍ خشٍج ٍسبيل تػوين گيشي دسثبسُ هستْله ضذى
ٍسبيل فٌي ٍ خشٍج آى ثؼذ اص تػَيت ٍ غَستجلسِ ّيئت هذيشُ.
ماده  )8هسئَل وويتِ ًوي تَاًذ اجبصُ خشٍج ّيچ ٍسيلِ فٌي سا ثذٍى اجبصُ هذيش گشٍُ سا تَسظ
ّيچ وذام اص اػضبي گشٍُ غبدس ًوبيذ.

ماده )9هسئَل وويتِ هي تَاًذ ثِ ثخطْبي ايي وويتِ ثخطْبيي سا اضبفِ يب وسش ًوبيذ اهب ثخص
آهَصش هي ثبيست ثخص جذا ثبضذ.
ماده )11توبهي هسئَليي ثخطْبي اًتخبة ضذُ دس وويتِ هي ثبيست اص اػضبي سسوي ٍ آضٌب ثِ
هسبئل فٌي گشٍُ ثبضٌذ.
ماده  )11ايي وويتِ هي ثبيست صهيٌِ ّب سضذ اػضب هخػَغبً ثشاي عي ًوَدى هذاسج ػلوي ٍ دسيبفت
وبست هشثيگشي سا هْيب ًوبيذ.
ماده  )12وويتِ فٌي آهَصش هَظف است حذالل دس عي يه سبل يه دٍسُ والس سسوي صيش ًظش
فذساسيَى ٍ  11والس آهَصش غيش سسوي ٍ ثبص آهَصي سا ثشًبهِ سيضي ٍ اجشا ًوبيذ.
ماده ّ )13وبٌّگي الصم ثب سشپشستبى ثشًبهِ ّب لجل ،حيي ٍ ثؼذ اص ثشًبهِ ٍ ًظبست ولي ثشسسي
چگًَگي اجشاي ثشًبهِ هخػَغبً دس ثشًبهِ ّبي خيش سٍصُ ٍ آًبليض آى ثشًبهِ ثشاي ثْتش ضذى ثشًبهِ
ّبي چٌذ سٍصُ گشٍُ
ماده  )14گضيٌص ٍ گشفتي تست اص اػضبيي وِ دس ثشًبهِ ّبي فٌي ضبخع لػذ ضشوت وشدى سا
داسًذ.
ماده ّ )15وىبسي الصم ثب ثبصسس گشٍُ لبثل الزوش هي ثبضذ وِ اجتٌبة اص آى ثبصسس هي تَاًذ ثِ
غَس ت هستمين ثب ًظش هذيش گشٍُ ًسجت ثِ دس خَاست استيضبح هسئَل هشثَعِ دس هجوغ ػوَهي
الذام ًوبيذ.
ماده  )16وويتِ هَظف است دس غَست استفبدُ اص هشثيبى غيش ػضَ دس ثبضگبُ هشاتت سا ثِ اعالع
ّيئت هذيشُ سسبًذُ ٍ وست تىليف ًوبيذ.
ماده  )17سشپشست ثشًبهِ ّبي فٌي ٍ دٍسُ ّبي آهَصضي هي ثبيذ حذالل  2هشتجِ ثِ ػٌَاى
سشپشست ثشًبهِ ّبي غيش سسوي يب ػبدي اًجبم ٍظيفِ وشدُ ثبضٌذ.
ماده  )18هسئَل وويتِ ثبيذ تالش ًوبيذ دس ثشًبهِ سيضي خَد دس ّش فػل حذالل يه اللِ جذيذ سا
هذًظش لشاس دّذ.
ماده  )19تؼييي سشپشستبى ثشًبهِ ّبي فٌي ،وَّپيوبيي ٍ وٌََّسدي دس حَضِ اختيبسات وويتِ
فٌي هي ثبضذ دس غَست ػذم حضَس سشپشستبى دس ثشًبهِ ّبي تؼييي ضذُ وويتِ فٌي هي ثبيست
پبسخگَ ثبضذ.

تجػشُ) دس غَست ثشٍص هطىل ثشاي سشپشستبى ثشًبهِ ّبي گشٍُ وويتِ فٌي هَظف است ثب ّوبٌّگي
ّوبى سشپشست ،سشپشست ديگشي ثِ گشٍُ جْت جبيگضيٌي اػالم ًوبيذ.
ماده  )21وويتِ فٌي هَظف است دس ثشًبهِ سيضي ّبي خَد تَاى توبهي اػضب سا هذ ًظش لشاس دّذ.
تجػشُ :گزاضتي ثشًبهِ ّبي فَق الؼبدُ جْت اػضبي لَي تش هي ثبيست هػَثِ ّيئت هذيشُ يب
هَافمت هذيش سا وست ًوبيذ.
ماده  )21دس ثخص اهذاد ٍ ًجبت ثؼذ اص اػالم هشاوض يب هَسسبت ريٌفغ ٍ عجك لَاًيي وطَس ثؼذ اص
هػَثِ ّيئت هذيشُ تين ثشاي حس ّوٌَع دٍستي اػضام خَاّذ ضذ.
ماده  )22دس وويتِ فٌي هي ثبيست حذالل يه هشثي هذسن داس صيش ًظش فذساسيَى وٌََّسدي
حضَس داضتِ ٍ دس تػوين گيشي ّبي فٌي ثبيذ ًمص هَثشي داضتِ ثبضذ.
ماده  )23وويتِ فٌي هَظف است ثب ّوىبسي سشپشست ثشًبهِ ّبي فٌي ٍ چٌذ سٍصُ هي ثبيست
هسئَل فٌي آى ثشًبهِ سا تؼييي ًوبيذ.
ماده  )24وويتِ فٌي ثبيذ ًسجت ثِ تْيِ فشم سالهت ثشاي اػضب وِ ضبهل تستْبي ٍسصضي ٍ پضضىي
هي ثبضذ الذام ٍ تستْبي هَسد ًظش سا دس صهبًْبي هؼلَم اص اػضب گشٍُ دسيبفت ًوبيذ.

