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بسمه تعالی

آئین نامه اجرایی مسابقات قهرمانی شنای باشگاههای کشور سال 1394
*******************
مقدمه :از آنجا که برگزاای مسزاباا موجز جزب سزرماهه جتز
ایتااء سطح کمی و کیفی شنا می گردد و حماه بخش ها خصوصی و
دولتی منجر به توسعه ویزش شنا میشود ،فدیاسیون شنا جمتزوی
با قوانین فدیاسیون جتانی شزنا و
اسالمی اهران مطابق
هماهنگ با قوانین وزای ویزش و جوانان ،هر سزاله اقزداب بزه
برگاای مساباا قترمانی شنا باشگاهتا کشوی می نماهد.
ماده  :1تعاریف
 « :1-1مساباا » دی اهن آئین نامه هعنزی مسزاباا قترمزانی
زین
بز
شنا باشگاهتا کشزوی کزه بزه مسزاباا سراسزر شزنا
باشگاهتا کشوی مطابق قوانین و ماریا مربوط اطالق می گردد.
« :2-1سازمان مساباا شنا» مسوؤلی برگاای و هماهنگی کلیزه
مساباا یا زهر نظر فدیاسیون عتده دای می باشد.
 « :3-1باشگاه » عبایتس از تشکیالتی که دی فدیاسیون به ثبز
دی مسزاباا
یسیده و مجاز به معرفی تیم شنا برا شرک
میباشد .اهن تشکیال میتواند شامل ایگانتا ویزشزی ،کزایگر ،
نظامی ،دانشگاهی ،دسته ها آزاد ،هیئتتزا شزنا اسزتانتا و
باشگاهتا دولتی و خصوصی باشند.
 « :4-1شناگر » فرد اس که بعنوان عضو هک باشگاه به تمرهن،
کایآموز و ها شرک دی مساباا می پردازد .شناگران میتوانند
اهرانی ،اهرانی مایم خایج از کشوی ها خایجی باشند که تابعی
آئین نامه خواهد بود.
و تعداد شناگران مطابق مفاد اهن
 « :5-1سرمربی » به کسی اطالق میشود که برنامه یها  ،اجزرا و
یا دی هر
نظای بر تمرهن و آماده ساز شناگران
باشگاه به عتده داید.
 « :6-1مربی » به کسی اطالق میشود که زهر نظر سزرمربی اجزرا
تمرهن تیم باشگاه یا بر عتده خواهد داش .
 « :7-1سرپرس » کسی اس که کلیه مسئولی ها غیر فنزی تزیم
یا به عتده داید.
زه
 « :8-1پاشک » دی اهن آئین نامه بزه فزرد اطزالق میشزود کز
و پز از
حداقل دایا مدیک دکتر پاشکی عمومی بوده
گبیاندن دویه ها آموزشی ط ویزشی زهر نظر فدیاسزیون پاشزکی
اموی پیشگیر  ،بتداشز
ها فدیاسیون شنا ،مسئولی
و دیمان اعضاء تیم یا بعتده داید.
تبصره  :1افراد مبکوی دی مواد  7-1 ،6-1 ،5-1 ،4-1و 8-1باهد
زززی
زززد و کسز
زززه کننز
زززاب و یفز
زززم انجز
زززک سز
ززز دی هز
فاز
نمی تواند دی هک زمان دو سم و ها بیشتر یا عتده دای گردد.
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ماده  :2اهداف
 :1-2تعمیم و گسترش ویزش شنا و اهجاد زمینه ها مناس بزرا
کشف ،جب  ،پرویش ،یشد و شکوفاهی استعدادها اهن ویزش.
 :2-2اهجاد زمینه ها مناس برا جل  ،جب و هزداه سزرماهه
گبای بخش خصوصی و بخش دولتی دی جت توسعه ویزش شنا دی کلیه
سطوح.
 :3-2افااهش تعداد مساباا یسمی شنا دی طول سزال بزه منظزوی
ایتااء کمی و کیفی ویزش قترمانی.
 :4-2افااهش انگیاه شزناگران بزرا کسز نتزاهر و یکویدهزا
بتتر.
ماده  :3اعضاء تیم
 :1-3هر باشگاه میتواند هک تیم شنا (آقاهان – بانوان) بزرا
شرک دی مساباا معرفی نماهد.
زک
 :2-3اعضاء تیم شامل سرپرس  ،سرمربی ،مربی ،كمك مربي ،پاشز
و شناگران خواهند بود.
 :3-3حداقل تعزداد شزناگران ( 10نفرر  14سرل و بزه بزا ) و
حداکثر تعداد شناگران هر تزیم ( 30نفرر  14سرل و بزه بزا )
میباشد که دی هر مرحله از مساباا  ،باشگاه مجاز به اسزتفاده
از حداکثر  16نفر از آنان خواهد بود.
 :4-3باشگاهتا مو فند دی زمان معرفی تیم ،حداقل ( 10نفرر 14
یا
سل و به با ) همراه با قرایداد تکمیل شده اهشزان
رر
به سازمان مساباا معرفی کنند ،تکمیل اعضاء تیم تزا ده نفر
تا هک هفته قبل از شروع مرحله اول و تا  30نفر تا هزک هف ته
قبل از شروع مرحله دوب مساباا امکان پبهر اسز و پز از آن
هیچگونه عضوگیر قابل قبول نخواهد بود.
 :5-3هر باشگاه مجاز اس از دو شنلگر خلرجی استفاده نماهد.
ماده  :4عضویت
زد
 :1-4هر شناگر تنتا میتواند دی هک باشگاه عضوه داشته باشز
زن
و عاد قرایداد برا عضوگیر دی باشگاهتا باهد مطابق با اهز
زه باشزگاه وجزود
آئین نامه صوی پبهرد .مالک تعلق هک شناگر بز
قرایداد ثب شده دیهیأ شنا اسزتان و ثبز آن دیفدیاسزیون
شنا و سازمان مساباا خواهد بود.
زن
 :2-4شناگران بر اساس ماریا بین المللی و کشزوی طبزق اهز
آئین نامه میتوانند بر اساس قرایداد خود هاهنه ویزشی دیهاف
نماهند.
 :3-4هر باشگاه مطابق با بند ( )5-1اهن آئین نامه مو زف بزه
زی
استفاده از هکنفر مربی بین المللی شنا (بزرا بزانوان مربز
دیجه هک و ها بین المللی) بعنوان سرمربی برا هداه فنی تیم
خود خواهد بود.
زک
تبصره  :2سرمربی باشگاه با داشتن حزداقل مربیگزر دیجزه هز
موضوع ماده  4-4منوط به تأئید کمیته فنی شنا میباشد.
 :4-4هر باشگاه مطابق با بند  6-1اهن آئزین نامزه مو زف بزه
استفاده از هک نفر بزه عنزوان مربزی کزه حزداقل دایا مزدیک
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بانوان مربی دیجه دو و ها بزا تر)

مربیگر دیجه  1شنا (برا
باشد می باشد.
 :5-4باشگاه میتواند برا انجزاب امزوی پاشزکی ،پیشزگیر از
آسی ها و دیمان به موقع آسی ها از هک نفر پاشک مطزابق بزا
ماده ( )8-1اهن آئین نامه استفاده نماهد.
 :6-4قرایداد عضوه دی باشگاه برا شزناگران ،سزرمربی ،كمزك
و دی
مربي ،مربی و پاشک باهزد دی هتزای نسزخه تنظزیم
دفتر هیئ شنا استان به ثب برسد اهن قرایداد پ از تأئیزد
سازمان مساباا اعتبای داشته و بزه سزازمان مسزاباا  ،هیئز
شنا ،باشگاه و شناگر هر کداب هک نسخه ایائه می گردد.
تبصره  :3قبل از عاد قرایداد با سرمربی ،مربی و پاشک ،تأئید
مدایک تخصصی اهن افراد توس سازمان مساباا الاامی اس .
 :7-4هر باشگاه مسئولی سالمتی اعضاء خود یا دی طول برگزاای
بیمزه حزواد
مساباا بر عتده داید و مو ف به تأمین
ویزشی برا اعضاء خود میباشد.
 :8-4قرایداد یاهگان و بدون دیج مبلغ براي شناگران ،مربیزان
و ...ثب نخواهد گردهد.
زي
 :9-4مدایك موید نیاز جت ثب قرایداد شامل مزواید يهزل مز
باشد:
 اصل شناسنامه عكسدای و كپي آن فاهل اسكن شده عك اعضاي تیم دی قال لوح فشرده اصل و كپي كای بیمه ویزشي صادیه دی سال 1394 اصل و كپي مدیك مربیگري مربیان اصل و كپي کای ملیتبصره  :4سرمربیان و مربیان باشگاهتا جت دیهاف مجوز مزی
باهس دی کالستا بزازآموز مربیگزر فدیاسزیون شزنا شزرک
نماهند .دی اهن خصوص سازمان مساباا شنا قبل از مرحله اول
مساباا نسب به برگاای هکدویه کلینیک تخصصی وهژه سرمربی
و مربیان باشگاهتا اقداب خواهد نمود که مزالک حضزوی دیاهزن
کلینیک حکم مجوزیا خواهد داش (.حضوی دیاهزن کلینیزک بزرا
اهشان اجبای اس )
 :10-4فصل نقل و اتقلالت مسلبقلت شنلی بلشرالهال ا الارل
مرحله چالرم مسلبقلت تل اک هفته قبل ا مرحله او مسلبقلت
سل جلری تعیین می گردد .بداای است بلشالهال تل ارک هفتره
قبل ا مرحله دوم نیز می توانند ا شنلگرانی که در مرحله
او شنل نکردند ال بل بلشالهی قرارداد ندارند نیز عضوگیری
نملاند.
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ماده  :5مسابقات
زان دی
زش آقاهز
زگاهتا دی بخز
زنا باشز
زانی شز
زاباا قترمز
 :1-5مسز
هتایمرحله و بانوان دی دو مرحله دی سال  1394دی دو یوز بشرح
زهر برگاای میگردد:
زی
 :2-5برگاای مساباا منوط به شرک حداقل  4تیم باشگاهی مز
باشد.
مراحل مسابقات در بخش آقایان:
 مرحله اول مرحله دوب مرحله سوب مرحله هتایبمراحل مسابقات در بخش بانوان:
 مرحله اول مرحله دوب :3-5از هر باشگاه حداکثر دو نفر دی هر ماده انفراد و
مجاز به شرک
حداکثر هک تیم دی هر ماده امداد
دی مساباا خواهند بود.
 :4-5هر شناگر مجاز به شرک دی  4ماده انفراد و تمامی مواد
امداد مساباا می باشد .
 :5-5به نفرا اول تا آخزر مزواد انفزراد براسزاس FINA POINT
امتیاز داده مي شود.
 :6-5به تیمتا اول تا آخزر مزواد امزداد براسزاس FINA POINT
امتیاز داده مي شود.
 :7-5دی هر مرحله از مساباا قترمانی ،به هر شناگر هزا تزیم
شنا که موفق به ترقی و بتبود یکوید ملی  13 ،و  14سزال-17 ،
 15سال و عموب ( 18سال و به با ) شود ،معادل امتیاز کس شده
(فینا پوهن )به امتیازا آن تیم نیا تعلق خواهد گرف .
تبصره  :5دی موید شناگران خایجی امتیاز یکوید محاسبه نخواهد
شد.
تبصره  :6دی موید شناگران اهرانی مایم خایج از کشوی ،امتیاز
یکوید محاسبه میشود.
زا
 :8-5پ از پاهان هر مرحله از مساباا امتیازا کلزی تیمتز
محاسبه شده و قترمان هر دویه معرفی و اعالب میگردد.
 :9-5کلیه باشگاهتا شزرک کننزده مو فنزد دی مسزاباا شزنا
(آقاهان) مبلغ اکصرد وانجرله میلیرو لایر و دی مسزاباا شزنا
زا
(بانوان) مبلغ دواست میلیو لایر بعنوان حق مشایک حزداكثر تز
بزه حسزا
هک ماه قبل از تایهخ برگاای مرحله اول مساباا
فدیاسیون به شمایه  0108761131000ناد بانک ملی اهزران بنزاب
زب ببکر اسز دی صزوی
دیآمد فدیاسیون شنا وایها نماهند.
عدب پرداخ وجه فوق تا تایهخ معین شزده باشزگاه از حضزوی دی
زززززززززززززززززززززززب
زززززززززززززززززززززززاباا حز
مسز
می گردد .
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زق
 :10-5و اهف باشگاهتا برگاای کننزده :باشزگاهتاهی کزه طبز
تصمیم سازمان مساباا و با یعاه کلیه مواید میابان هکزی از
مراحل مساباا می شوند باهستی نسب به آماده سزاز و تجتیزا
امکانا  ،وساهل و لوازب مشروحه زهر اقداب نماهند:
الف :آماده سزاز اسزتخر اسزتانداید  50متزر و لزوازب و
تجتیاا مربوطه
 :تأمین کادی داوی محلی بر اساس اعالب سازمان مساباا
ج :تأمین کادی پاشکی و اویژان
د :تأمین کادی انتظامی
هز :تأمین دبیرخانه با لوازب (کامپیوتر ،پرهنتر ،دستگاه
فتوکپی و )...
* تبصره : 7باشگاهتاهی که قصد میابانی هکی از مراحل مساباا
یا دایند می باهس دیخواس کتبی اعالب میابانی خود یا حداکثر
 45یوز قبل از مرحله موید نظر به سازمان مساباا شنا ایسزال
نماهد.بدهتی اس موافا نتاهی میابانی بعتده سازمان مساباا
شنا فدیاسیون می باشد.
زوی کتبزی توسز
زاباه باهزد بصز
 :11-5اعتراض به نتیجه هر مسز
سرپرس تیم ،حداکثر  30دقیاه پ از پاهان هر ماده شنا همراه
با مبلغ  500/000لایر به سرداوی مساباه تحوهل داده شود .اگر پ
از توضیحا سرداوی ،تیم معترض قانع نگردد ،موضوع اعتزراض دی
پاهان همان جلسه مساباا (صبح و عصر) دی هیئ منصفه استینا
مطرح و تصمیم زب اتخاي میشود .اهن تصمیم قطعی و نتاهی بوده
و برا همه شرک کنندگان و برگاای کنندگان زب ا جراء خواهد
بود.
زود
 :12-5هنانچه اعتراض ایائه شده از طر هزر تزیم اثبزا شز
و
مبلغ دیهافتی به تیم مربوطه مسترد میگزردد
دی غیر اهنصوی به سازمان مساباا شنا تعلق خواهد گرف .
زه
*تبصره :8عدب حضوی به موقع شناگر دی اتاق هماهنگی به منالز
غیب منظوی خواهد شد.
*تبصره  :9جرهمه غیب دی مساباه (بدون مجوز پاشکی) به میاان
زد
 1/000/000لایر تعیین می گردد .بدهتی اس جرهمزه بصزوی ناز
حداکثر تا هک ساع قبل از اولین مساباه شزناگر غیبز کننزده
خواهد بود دی غیر اهنصوی شناگر فوق از کلیه یقابتتا شزنا
محروب خواهد گردهد.
*تبصررره  :10باشززگاه مززی توانززد حززداکثر هکززروز کززای قبززل
ازبرگاای هر مرحله از مساباا تا پاهان وق ادای سزاع 16
،شناگر ها شناگران خود یا از یشته ها موید نظر بدون احتسا
جرهمه حب نماهد.
 :13-5اعضاء هیئ منصفه ها ژوی برا كلیه مراحزل مسزاباا ،
هک یوز قبل از شروع مرحله او مساباا تعیزین میشزوند اهزن
اعضاء عبایتند از:
 یئی  ،ناه یئی  ،دبیر کل و ها نماهنده (نا ر) معرفی شزدهاز طر فدیاسیون بعنوان یئی جلسه
 یئی سازمان مساباا شنا.6

 هک نفر از اعضاء کمیته فنزی شزنا کزه دی نتزاهر باشزگاهتايهنفع نباشد به انتخا یئی سازمان مساباا .
 :14-5زمان اعالب آمادگی باشگاهتا دی بخش آقاهزان و بزانوان،
از زمان تصوه آئین نامه تل آخرر وقرت اداری  94/7/9و متلز
نتائی عضوگیر مطابق با زمان برگاای مراحل مختلزف مسزاباا
طبق ماده ( )1-5و ( )4-3خواهد بود.
 :15-5زمان اعالب برگه اینر تیمتا دی هزر مرحلزه  4رو کزای
و
قبل از شروع مساباا دی هر مرحلزه میباشزد
بعد از تایهخ فوق تیم مبکوی از آن مرحله از مساباا حب مزی
گردد.
ماده  :6سازمان مسابقات قهرمانی شنای باشگاه های کشور
 :1-6تشکیال -
زر مزی باشزند کزه توسز یهاسز
اعضاء سازمان مساباا پنر نفز
فدیاسیون انتخا میگردند و بشرح زهر میباشند:
 یئی دبیر مسئول دبیرخانه (با بتره گیر از نیروها فدیاسیون) مسئول اموی مالی و تدایکا (با بتزره گیزر از نیروهزافدیاسیون)
 مسئول یواب عمومی (با بتره گیر از نیروها فدیاسیون) :2-6و اهف:
 :1-2-6تنظیم برنامه مراحل مختلف مساباا و ابالغ آن بزه
باشگاهتا
زل ،سزرداوی،
 :2-2-6انتخا و اعااب کادی فنی (سرپرسز کز
استایتر و  )...به مساباا
 :3-2-6پرداخ حق الاحمزه کزادی فنزی و داویان مسزاباا
(محلی و اعاامی) حس دستویالعملتا مربوطه
 :4-2-6تتیه کاپ ،مدال ،حکم و ساهر جزوائا يکزر شزده دی
اهن آئین نامه
زب دی زمینزه
 :5-2-6پیگیر بمنظزوی کسز موافاز هزا
و غیزر
انعکاس اخبای و نتاهر مساباا  ،پخزش مسزتایم
مستایم تلوهاهونی مراحل مختلف مساباا
 :6-2-6برگزاای مراسزم افتتاحیزه و اختتامیزه مسزاباا
قترمانی بصوی شاهسته .
ماده  :7امور مالی
 :1-7پیش بینی ،تدایکا و تأمین مواید يکر شده دی مزاده (-5
 )9بعتده باشگاه میابان می باشد.
 :2-7تأمین کلیه هاهنه ها موضوع (ماده  )2-6بعتزده سزازمان
مساباا و فدیاسیون شنا خواهد بود.
 :3-7یاهانی و تعامل دی زمینه جب و مشایک حماهز کننزدگان
مالی از طرهق تخصیص تابلوهزا تبلیازاتی اطزرا اسزتخر محزل
مساباا
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ماده  :8مقررات انضباطی
 :1-8یعاه شئون اخالقی و اسالمی برابر آئین نامه ها انضباطی
و کمیتززه
مصززو وزای ویزش و امززوی جوانززان
انضباطی فدیاسیون ضروی و زب ا جرا میباشد.
 :2-8یسیدگی به هر گونه تخلف و ناض ماریا و اعمال مااهر با
زرداوی
زایا سز
زاباه از اختیز
زان مسز
زل و زمز
زالمی دی محز
زئون اسز
شز
مساباا اس .
 :3-8افرادهکه توسز وزای ویزش و امزوی جوانزان ،ایگانتزا
تابعه و ها فدیاسیون شنا از شرک دی مساباا محروب شده انزد
تا پاهان مد محرومی حق شرک دی مساباا یا نخواهند داش .
 :4-8دی صویتیکه هر هک از باشگاهتا به دلیلی تصمیم به تاییر
زا
و هز
زرمربی ،مربزی
هر هک از اعضزاء (سرپرسز  ،سز
پاشک) بگیرند ،باهد مرات بصوی کتبزی بزه سزازمان مسزاباا
اعالب گردد.
زاباا
زرک دی مسز
زه شز
زف بز
زتانتا مو ز
زناگران منتخز اسز
 :5-8شز
و دی
قترمانی کشوی بصوی فعال از استان مربوطه بوده
صوی امتناع از شرک دی مساباا حس گاایش هیأ شنا اسزتان
مربوطه ،براساس رای کمیته انضبلطی با مشایالیه عمل می گردد.
زد
 :6-8شناگرانی که به ایدو تیم ملی دعو مزی شزوند ،مو فنز
دی
طبق برنامه ها تنظیمزی فدیاسزیون و کمیتزه فنزی شزنا
برنامه ها تمرهنی شرک کنند .باشگاهتا مو ف بزه همکزای دی
اهن زمینه بوده و تخلف از اهن امر توس شناگر ها باشزگاه از
طرهق کمیته انضباطی پیگیر و جرائم آن اعالب خواهد شد.
 :7-8کلیه شنلگرا عضو بلشالهالی شنل در تملم رده هرلی سرنی
تحت اوشر فدراسریو
اجل ه شرکت در مسلبقلت سلار رشته هلی
شنل (واترالو ،شیرجه) و سلار فدراسیونالی داارر را نخواهنرد
داشت .ور شکلرا بلنوا  ،رشته آبالی آ اد و سرربل ا وییفره
ا اان بند مستثني هستند.
 :8-8باشگاهتا مو ف به پرداخ حق الاحمه شزناگران ،مربیزان،
سرپرستان ،پاشکان و ساهر اعضاء تیم طبق قرایداد ثب شزده دی
زع
سازمان مساباا هستند .دی صوی تخلف از پرداخ  ،فزرد يهنفز
زه
مجاز به طرح شکاه دی فدیاسیون شزنا و سزازمان مسزاباا بز
طرفی باشگاه متخلف خواهد بود.
زي
 :9-8باشگاهتا مو ف به تمزرهن شزناگران تحز پوشزش خزود مز
باشند .هنانچه باشزگاهي از امكانزا سزخ افزاایي برخزویدای
نباشد ،فدیاسیون مي تواند آنتا یا دی اهن امر كمك نماهد.
 :10-8بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی 18سال تمام  ،فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت ازخدمت توسط
باشگاها مجاز نمی باشند .همچنین به کارگیری دارندگان برگ اعزام  ،معافیت تحصیلی یا معافیت موقت صرفاً با اجازه
کتبی سازمان وظیفه عمومی(مجوز فعالیت ورزشی) امکان پذیر می باشد .لذا ضرورت دارد باشگاهها نسبت به رعایت
بخشنامه /705/22/33م/2/ن مورخ  1392/9/20ستادکل نیروهای مسلح دقت الزم را معمول نمایند.
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شزناگران و
 :11-8کلیه اختالفزا مربزوط بزه نازل و انتازا
قرایدادها به سازمان مساباا ایجاع شزده و سزازمان مسزاباا
مجاز به بریسی و صدوی یأ نتاهی دی اهن زمینه میباشد.
 :12-8هاهنه تمرهن شناگران به غیر از مدعوهن تیم ملی بعتزده
باشگاهتا می باشد.
ماده  :9کنترل دوپینگ
 :1-9همه ویزشکایان و مسئولین باشزگاهتا اعزم از سرپرسزتان،
و
سرمربیان ،مربیان ،پاشزکان و غیزره ،مو زف بزه آگزاهی
پیرو از قوانین بین المللی و کشوی کنترل دوپینگ هستند.
 :2-9طبق قوانین آژانز بزین المللزی ضزد دوپینزگ ( )WADAو
فدیاسیون بین المللی شزنا ( )FINAویزشزکای همزوایه مسزئولی
وجود دایو ها مواد غیرمجاز دی خون و ساهر ماهعا و بافتتزا
ً به عتده داید و عدب اطالع از قوانین مبزایزه
بدن خود یا شخصا
با دوپینگ نافی مسئولی و نخواهد بود.
 :3-9آزماهشتا کنترل دوپینگ دی مراحل مختلف مساباا و خایج
و کشزوی
از مساباا مطابق با قوانین بین المللی
زی
زدون اطزالع قبلز
زا دوپینزگ و بز
با همکای ستاد ملی مبایزه بز
انجاب خواهد شد.
 :4-9سرپرستان ،مربیان و پاشکان باشگاهتا مو ف به اخب آخرهن
زه
زب بز
تاییرا دی فترس دایوها ممنوعه و انتازال اطالعزا
ویزشکایان هستند(.مبلحث مطروحه در اان خصوص در کلینیک تخصصی
مربیل ارائه می گردد).
 :4-10کلیه ویزشکایان مو ف به تکمیل فرب پاشکی قبل از شزروع
مساباا می باشند.

ماده  :10تبلیغات
 :1-10کلیه تیمتا شرک کننده و حماه کنندگان مالی آنان که
زد
می نماهنز
تیم باشگاهی به ناب آنان دی مساباا شرک
میتوانند با برخویدای از  %50تخفیزف نسزب بزه تعرفزه هزا
فدیاسیون شنا دی محی هزا برشزمرده زهزر ،تبلیازا خزود یا
ایائه نماهند.
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 استخر محل برگاای مساباااندازه تابلوها تبلیازاتی جتز تعبیزه دی کنزایه طزولی
استخر  3×1متر به تعداد  2عدد ها بیشتر
 ساه فدیاسیون شنا به ابعاد  4/5 ×4/5سزانتی متزر کزهتح فرم فلش و ها Glfanimated
زا
 :2-10ساهر ایگانتا ،شرکتتا ،مؤسسزا اعزم از خزدماتی و هز
تولید می توانند طبق تعرفه ها فدیاسیون شنا تبلیازا خزود
یا دی محل استخر برگاای مساباا  ،محل خوابگاه و ها دی ساه
اهنترنتی فدیاسیون ایائه نماهند.
زنتادا تبلیازاتی
 :3-10فدیاسیون شنا دی ید و هزا قبزول پیشز
مختای و مجاز خواهد بود.
ماده  :11جوائز و پاداش ها
 :1-11به کلیه اعضاء تیمتا اول تزا سزوب مسزاباا قترمزانی
شنا باشگاهتا کشوی اعم شناگران ،سرمربی ،مربی،کمزک مربزی،
سرپرس و پاشک دی پاهان آخرهن مرحله مسزاباا مزدالتا طزال،
ناره و برنا همراه با حکم قترمانی داده خواهد شد.
 :2-11تیمتا اول تا سوب مساباا  ،جاب قترمانی و لوح تادهر
دیهاف میکنند.
زی
 :3-11به شناگرانی که موفق به بتبود و ترقزی یکویدهزا ملز
نوجوانان ،جوانان و عموب کشوی شوند لوح مخصوص یكزوید شزكنان
اهداء خواهد شد.
 :4-11دی پاهان آخرهن مرحله مساباا  ،سزازمان مسزاباا شزنا
-1
بتترهن شزناگر فصزل دی سزه حزوزه  :برلالتران :
اوانت  -2استقلمت  - 3سرعت یا براساس مجمرو باترران فینرل
اوانت کسب شده در 3مرحله ا چالر مرحله مسرلبقلت بره نسربت
زه
حدنصلب هلی مورد قبو کمیته فنی شنل انتخزا مزی نماهزد کز
نامبرده به دیهاف لوح تادهر و جاب هادبود و هک جاهاه وهزژه
از طرهق سازمان مساباا نائل میگردد.
 :5-11دی پاهان آخرهن مرحله مساباا  ،سازمان مساباا سرمربی
و مربی تمران دهنده ( مربی شخصی) بتترهن شناگر فصل یا موید
تشوهق قرای داده و نامبرده به دیهاف هک جاهاه وهزژه ناهزل
خواهد شد.
زی
 :6-11بتترهن تیم به مساباا کاپ آزاد بین المللی معرفی مز
شود.
ماده :12
هر گونه تاییر دی اهزن آئزین نامزه پز از طزرح و تصزوه دی
سازمان مساباا به کمیته فنی شنا ایجاع خواهد شد .کمیته فنی
دی جلسه ا که با حضوی تمامی اعضاء تشکیل میگزردد نسزب بزه
بریسی و تصوه هر گونه اصالحا و تاییرا آئین نامزه ایجزاعی
از سازمان مساباا اقداب و بصوی پیشنتاد به یئی فدیاسزیون
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تسلیم مینماهد تا پ
گباشته شود.

دی هیأ

از تصوه

یئیسه به موید اجزرا

ماده :13
اهن آئین نامزه دی  13مرلده و  72بنرد و  10تبصرره دی جلسزه
کمیته فنی شنا مویخ  1394/3/24به تصوه فدیاسیون شنا یسید و
به منظوی اجرا به کلیه باشزگاهتا و سزازمانتا مزرتب ابزالغ
میگردد.

محسن رضوانی
رئیس فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو
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