ضوابط و مقررات رشته طنابکشی
طٌاب کطی ٍرسضی است تیوی کِ تیي دٍ گزٍُ ً 5فزُ تزگشار هیگزدد.
·لَاسم ٍ تجْیشات:
الف :طٌاب :طَل طٌاب حذاقل  33هتز ٍ قطز طٌاب (هحیط)  10تا  12ساًتیوتز تَدُ ٍ فاقذ
ّزگًَِ گزُ است ٍ جٌس طٌاب اس کٌف خَاّذ تَد.
·ػالهت طٌاب :توٌظَر اًجام ّز چِ تْتز هساتقات ٍ تاالتزدى سطح قضاٍت داٍراى
ًَارّا ٍ ػالهتّای رٍی طٌاب درج هیگزدًذ کِ اگز طٌاب کطیذُ یا جوغ ضَد .داٍر تتَاًذ
آى را تِ راحتی هالحظِ ًوایذ.
در هَقغ هساتقات پٌج ًَار یا ػالهت رًگی رٍی طٌاب درج هیطَد.
الف) یک ًَار رًگی در هزکش طٌاب ( ٍسط) قزهش
ب) ًَ 2ار رًگی ّز کذام تِ فاصلِ  2هتز اس ػالهت هزکشی ( ٍسط طٌاب) – سرد
ج) ًَ 2ار رًگی ّز کذام تِ فاصلِ  3هتزی اس ػالهت هزکشی طٌاب ( ٍسط طٌاب) هطکی کِ
اٍلیي تاسیکي تایذ پطت ایي ًَار قزار تگیزد.
*ٍسى ٍتؼذاد تاسیکٌاى :در تیوْای طٌابکطی ً 5فز ػضَ ّستٌذ کِ هجهَع ٍسى ٍرسضکاراى
در هساتقات  400کیلَگزم هی تاضذ
فضا یا هحَطِ طٌابکطی:
سهیي ٍ هحَطِ طٌاب کطی تایستی تختّ -وَار ٍ یا پَضیذُ اس چوي تاضذ.
ًحَُ گزفتي طٌاب:
ّیچ ٍرسضکاری ًثایذ طٌاب را جلَتز اس ًقطِای کِ تا رًگ یا ًَار هطخص ضذُ است تگیزد.
در آغاس ّز کطص ،اٍلیي ٍرسضکار هیتَاًذ تا جایی کِ اهکاى دارد ًشدیک ػالهت رًگی یا ًَار
طٌاب قزار تگیزد.
ّیچ حلقِای یا گزُای ًثایذ در طٌاب ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ ّیچ ًقطِای اس طٌاب ًثایذ تِ تذى
ٍرسضکار قفل ضذُ یا تستِ ضذُ تاضذ.
ّز ٍرسضکار تایذ طٌاب را تا دستاى لخت ٍ تذٍى پَشش ( دستکص) تگیزد یؼٌی کف ّز دٍ
دست رٍ تِ تاال تاضذ ٍ طٌاب اس تیي تذى ٍ تاسٍی ٍرسضکار ػثَر کٌذّ .ز ًَع هاًؼی کِ تاػث
آساد حزکت ًکزدى طٌاب ضَد خطا هحسَب هیضَد.

برنده یک کشش
ّز تین سهاًی تزًذُ یک کطص است کِ طٌاب را در هسافت هَرد لشٍهی کِ تا ػالهت هطخص
گزدیذُ ،حزکت دّذ ٍ آًقذر طٌاب را تکطذ کِ ػالهت هزکشی رٍی طٌاب اس خط رٍی سهیي
تگذردّ .ز تیوی کِ هزتکة  3خطا ضذ تاسًذُ اػالم خَاّذ ضذ.
اهتیاس دّی:
ّز تین سهاًی تزًذُ هساتقِ اػالم هیضَد کِ در  2کطص اس  3کطص تز حزیف چیزُ ضَد.
سهاى استزاحتٍ :قت استزاحت تیي ّز کطص  5دقیقِ است.
خطاّا :

 سطح اتکای تاسیکي تا سهیي فقط کف پاّا تَدُ ٍ قزار گزفتي ّز ًقطِ ای دیگز اس تذى
تز سهیي خطا هحسَب هیطَد
 جذا ضذى دست ّا اس طٌاب ٍ جاتجا ضذى ٌّ ،گام کطص خطا هحسَب هیطَد.
 پیچیذى طٌاب دٍر دست ٍ کوز خطا هحسَب هیطَد.

 کلیِ ًفزات ّز تین تایذ در یک سوت طٌاب قزار تگیزًذ در صَرت ػذم اجزا خطا
هحسَب خَاّذ ضذ.
ّ ز تیوی کِ هزتکة  3خطا ضذ تاسًذُ اػالم خَاّذ ضذ.
تثصزُ  :تین ّایی کِ تا لثاس هحلی ّواٌّگ ٍ یکزًگ ضزکت کزدُ تاضٌذ هجاس تِ اًجام 5
خطا هی تاضٌذ .

