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بسمه تعالی

1393هاي کشور سال آئین نامه مسابقات شیرجه باشگاه

درشیرجھ کشور گرانمایھیھاکلیھ سرمایھھمکاریکھ باراسپاسخدای:مقدمھ
.تازه فراھم گردیدھایمبارکی برای گشایش افقسرآغاز

برای استمرار روند توسعھ و ترقی ورزش زیبای شیرجھ، پس از بررسی و 
کنکاش و مطالعات فنی، کمیتھ شیرجھ کشور مصمم بھ سازماندھی و 

بدیھی است این در . ھای کشور گردیدھا در سطح باشگاهبرگزاری رقابت
. نخواھیم بودھای حین اجرا ھا و دشواریطول این مسیر مصون از کاستی

اما عزم راسخ عاشقان این ورزش در اقصی نقاط میھن اسالمی، قدر مسلم 
ھای منطقی فدراسیون شنای ھا غلبھ و با ادامھ حمایتبر تمامی نارسائی

با قدرت، شان و منزلتش کشور ورزش شیرجھ بھ جایگاه واقعی متناسب
.تکیھ خواھد زد

گذاری کشور موجب سرمایھھایاز آنجا کھ برگزاری مسابقات باشگاه
ھای خصوصی و دولتی و توسعھ ورزش ھا و جلب و جذب حمایت بخشباشگاه

شود، فدراسیون شنا مطابق با قوانین فدراسیون جھانی و ھماھنگ با می
قوانین سازمان تربیت بدنی تصمیم بھ برگزاری مسابقات شیرجھ 

.ھای کشور داردباشگاه

تعاریف: 1ماده 
برگزاری و ھماھنگی مسؤلیت >>ھان مسابقات شیرجھ باشگاهسازما<<: ١-١

.باشددار میکلیھ مسابقات را زیر نظر فدراسیون عھده

عبارتست از تشکیالتی کھ در فدراسیون بھ ثبت رسیده و >>باشگاه<<: ٢-١
ھای مجاز بھ معرفی تیم شیرجھ برای شرکت در مسابقات شیرجھ باشگاه

ھای ورزشی، کارگری، تواند شامل ارگانتشکیالت میاین . باشدکشور می
ھای ھا و باشگاهھای شیرجھ استانھای آزاد، ھیأتنظامی، دانشگاھی، دستھ

.دولتی و خصوصی باشند

فردی است کھ بعنوان عضو یک باشگاه بھ تمرین،>>روشیرجھ<<: ٣-١
نند تواروھا میشیرجھ. پردازدکارآموزی و یا شرکت در مسابقات می

ایرانی، ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارج از کشور یا خارجی باشند 
آئین روھا مطابق مفاد اینکھ تابعیت و تعداد شیرجھ

.نامھ خواھد بود

ریزی، اجرا و نظارت بر شود کھ برنامھبھ کسی اطالق می>>سرمربی<<:٤-١
بھ عھده روھا را در ھر باشگاه سازی شیرجھتمرین و آماده

.دارد



شود کھ زیر نظر سرمربی اجرای تمرین تیم بھ کسی اطالق می>>مربی<<:٥-١
.باشگاه را برعھده خواھد داشت

ھای غیر فنی تیم را بھ عھده ئولیتکسی است کھ کلیھ مس>>سرپرست<<: ٦-١
.دارد

ی مدرک کھ حداقل داراشودبھ فردی اطالق میآئین نامھ در>>پزشک<<: ٧-١
ھای آموزشی طب ورزشی گذراندن دورهدکتری پزشکی عمومی بوده وپس از

ری، مسئولیت امور پیشگیفدراسیون پزشکی یافدراسیون شنا،نظر رزی
.عھده داردبھبھداشت و درمان اعضاء تیم را 

باید فقط ٧-١و ٦-١، ٥-١، ٤-١، ٣-١افراد مذکور در مواد :١تبصره
تواند در یک زمان دو سمت و یا کسی نمیدر یک سمت انجام وظیفھ کنند و 

.دار گرددبیشتر را عھده

اهداف: 2ماده 
ھای مناسب برای کشف، تصمیم وگسترش ورزش شیرجھ وایجاد زمینھ: ١-٢

.و شکوفایی استعدادھای این ورزشجذب، پرورش، رشد

گذاری بخش خصوصی ھای مناسب برای جلب،جذب وھدایت سرمایھزمینھایجاد: ٢-٢
.کلیھ سطوحدرشیرجھوبخش دولتی درجھت توسعھ ورزش

افزایش تعداد مسابقات رسمی شیرجھ در طول سال بھ منظور ارتقاء : ٣-٢
.کمیت و کیفیت ورزش قھرمانی

انگیزه شیرجھ روندگان جھت پیگیری تمرینات مستمر و تالش افزایش : ٤-٢
.برای کسب نتایج و امتیازات باالتر

اعضاء تیم:3ماده 

برای شرکت ) بانوان–آقایان (تواند یک تیم شیرجھ ھر باشگاه می: ١-٣
.در این مسابقات معرفی نماید

تواند شامل سرپرست، سرمربی، مربی، پزشک و اعضاء تیم می: ٢-٣
.روندگان باشدشیرجھ

روھا در نفر و حداکثر تعداد شیرجھ٣روندگان حداقل تعداد شیرجھ: ٣-٣
باشد کھ در ھر مرحلھ  مسابقات، باشگاه مجاز بھ نفر می٦ھر تیم 

.رو خواھد بودشیرجھ٤معرفی حداکثر 

رو نفر شیرجھ٣ھا موظفند در زمان معرفی تیم، حداقل باشگاه: ٤-٣
رداد تکمیل شده ایشان را بھ سازمان مسابقات شیرجھ ھمراه با قرا

ھا معرفی کنند، تکمیل اعضاء تیم تا شش نفر تا یک ھفتھ قبل از باشگاه



پذیر است و پس از آن ھیچگونھ عضوگیری قابل شروع مرحلھ اول لیگ امکان
.قبول نخواھد بود

.اشندبروندگان در یک رده طبقھ شده و در یک رنک میکلیھ شیرجھ: ٥-٣

نتایج بدست آمده رابراساسروندگانتوانندشیرجھھامیباشگاه:٢تبصره 
.کھ درطول سال برگزارگردیده است انتخاب نماینددرمسابقاتی

رو رو خارجی و یا یک شیرجھھر باشگاه مجاز است از یک شیرجھ: ٦-٣
ھای دیگر ایرانی مقیم خارج از کشور بھ شرط عدم عضویتش در باشگاه

.فاده نمایداست

روھا بایستی نسبت بھ ارائھ تأئیدیھ رسمی از سوی این گروه از شیرجھ
فدراسیون شنای کشور متبوع و یا محل اقامت خود مبنی بر عدم عضویت در 

.ھای کشورھای ذیربط را ارائھ نمایندباشگاه

تواند افرادی را جھت ھمراھی در صورت تشخیص، مدیریت باشگاه می: ٧-٣
) با توجھ بھ تقویم خود باشگاه. (مسابقات تعیین و استفاده نمایددر 

.این اعضاء جز اعضای حقوقی لیگ نخواھند بود

عضویت: 4ماده 
یک باشگاه عضویت داشتھ درتواندرو تنھا میھرشیرجھ: ١-٤

آئین اینبامطابقبایدھاباشگاهبرای عضوگیری درباشدوعقدقرارداد
وجودقراردادثبت شده باشگاهبھرویک شیرجھتعلقکمال.نامھ صورت پذیرد
.خواھدبودکشورھایسازمان مسابقات باشگاهدرفدراسیون شنا و

مدت زمان قرارداد عضویت در باشگاه از زمان تصویب این آئین : ٢-٤
باشد و قراردادھای قبل و  بعد از می١٣٩٣اسفند سال ٢٩نامھ لغایت 

.ھای کشور نخواھند بودمسابقات باشگاهاین تاریخ مورد قبول سازمان 

روھا براساس مقررات بین المللی وکشوری طبق این آئین نامھ شیرجھ: ٣-٤
.توانند براساس قرارداد خود ھزینھ ورزشی دریافت نمایندمی

این آئین نامھ  موظف بھ استفاده ) ٤-١(ھر باشگاه مطابق با بند : ٤-٤
یک مربی با درجھ مربیگری بین از یک سرمربی بین المللی شیرجھ یا
.المللی برای ھدایت تیم خود خواھد بود

تأئید مدارک سرمربیان توسط کمیتھ فنی شیرجھ فدراسیون شنا :٣تبصره 
.الزامی است

این آئین نامھ از یک مربی ٥-١تواند مطابق با بند ھر باشگاه می: ٥-٤
.با مدرک مربیگری شیرجھ برای آقایان استفاده نماید



تواند یک نفر بعنوان مسئول تدارکات بھ سازمان ھر باشگاه می: ٦-٤
.مسابقات معرفی نماید

ھا و تواند برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیبباشگاه می: ٧-٤
)             ٧-١(ھا از یک پزشک مطابق با ماده درمان بھ موقع آسیب

.این آئین نامھ استفاه نماید

روندگان، سرمربی، مربی، ضویت در باشگاه برای شیرجھقرارداد ع: ٨-٤
پزشک و سرپرست باید در چھار نسخھ تنظیم و در دفتر ھیأت شنای استان 
بھ ثبت برسد و جھت تأئید بھ سازمان مسابقات ارائھ گردد و پس از 
تأئید سازمان مسابقات یک نسخھ بھ سازمان مسابقات، فدراسیون شنا، 

.گرددوامل ذینفع ارائھ میھیأت شنا، باشگاه و ع

:٤تبصره 
توسط افراداینتخصصیوپزشک،تأئیدمدارکازعقدقراردادباسرمربی،مربیقبل

.کشورالزامی استھایسازمان مسابقات باشگاه

ھر باشگاه مسئولیت حفظ سالمت اعضاء خود را در طول برگزاری : ٩-٤
ن بیمھ حوادث ھای کشور بر عھده دارد و موظف بھ تأمیمسابقات باشگاه

.باشدورزشی برای اعضاء خود می

مسابقات: 5ماده 
در ١٣٩٣ھای کشور در بخش آقایان در سال مسابقات شیرجھ باشگاه: ١-٥

متر ٣متر تختھ، ١رشتھ ٣دو مرحلھ و ھر مرحلھ در چھار جلسھ و در 
تختھ، سکو، تعداد حرکات مسابقات آقایان براساس قوانین مسابقات آزاد 

FINA) ضمنًا گروه سنی (در ھر رشتھ ) سال و بھ باال١٤فقطC)١٣و ١٢
بھ شرح زیر ) توانند در مسابقات لیگ شرکت داشتھ باشند؛نیز می) سال

:گرددبرگزار می

:تاریخ برگزاری مسابقات

).١٩/١٠/٩٣نیمھ دوم دی ماه (مرحلھ اول -
).١٥/١٢٨/٩٣نیمھ دوم اسفند ماه (مرحلھ دوم -

باشگاه حداکثر دو نفر در ھر رشتھ مجاز بھ شرکت در از ھر : ٢-٥
.مسابقات خواھند بود

.باشدھای شیرجھ میرو مجاز بھ شرکت در تمامی رشتھھر شیرجھ: ٣-٥

، ١٦، ١٨بھ نفرات اول تا دوازدھم ھر رشتھ بھ ترتیب امتیازھای : ٤-٥
.گیردتعلق می١و ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ١٠، ١٢، ١٤



ع ھر مرحلھ از مسابقات چنانچھ تیمی بھ ھر عللی پس از شرو: ٥-٥
انصراف در ھر رشتھ از مسابقھ را بدھد مسابقھ برگزار خواھد شد و 

باشند امتیاز مربوطھ را کسب ھایی کھ آماده برای مسابقھ میروندهشیرجھ
.و بھ جمع امتیازات تیم اضافھ خواھد شد

ھا محاسبھ امتیازات کلی تیمپس از پایان ھر مرحلھ از مسابقات : ٦-٥
گردد کھ ھمراه با انتشار شده و قھرمان ھر دوره معرفی و اعالم می

.بولتن و جزئیات نتایج خواھد بود

ھای کشور ھای شرکت کننده در مسابقات شیرجھ باشگاهکلیھ باشگاه: ٧-٥
بایستی مبلغ بیست میلیون لایر بھ عنوان حق مشارکت بھ حساب جاری سیبا می
نزد بانک ملی شعبھ پیام انقالب اسالمی واریز ٠١٠٨٧٦١١٣١٠٠٠ھ شماره ب

نموده و اصل فیش پرداختی بھ ھمراه معرفی نامھ تیم بھ سازمان 
.مسابقات ارائھ نمایند

ھایی کھ طبق تصمیم باشگاه: ھای برگزار کنندهوظایف باشگاه: ٨-٥
مراحل لیگ سازمان مسابقات و با رعایت کلیھ موارد میزبان یکی از

و لوازم سازی و تجھیز امکانات، وسایل شوند بایستی نسبت بھ آمادهمی
.مشروحھ زیر اقدام نمایند

سازی استخر استاندارد شیرجھ و لزوم و تجھیزات مربوطھ کھ آماده: الف
.بھ تأئیدناظرفدراسیون و یا نماینده سازمان مسابقات رسیده باشد

ھای اعالم سازمان مسابقات شیرجھ باشگاهتأمین کادر داوری براساس : ب
).نفر کادر اجرایی٤سرداور و ١داور، ٥حداقل (کشور 

.تأمین کادر پزشکی و اورژانس: ج

.تأمین کادر انتظامی: د

کامپیوتر، نرم افزار اجرای مسابقات، (تأمین دبیرخانھ با لوازم : ه
...).پرینتر، دستگاه فتوکپی و 

ھر مسابقھ باید بھ صورت کتبی توسط سرپرست اعتراض بھ نتیجھ: ٩-٥
لایر ٠٠٠/٥٠٠دقیقھ پس از پایان ھر رشتھ ھمراه با مبلغ ٣٠تیم، حداکثر 

اگر پس از توضیحات سرداور، تیم . بھ سرداور مسابقھ تحویل داده شود
صبح و (معترض قانع نگردد، موضوع اعتراض در پایان ھمان جلسھ مسابقات 

این تصمیم قطعی . شودمطرح و تصمیم الزم اتخاذ میدر ھیأت منصفھ ) عصر
کنندگان و برگزارکنندگان الزم االجراء و نھایی بوده و برای ھمھ شرکت

.خواھد بود

چناچھ اعتراض ارائھ شده از طرف ھر تیم اثبات شود مبلغ : ١٠-٥
بھ سازمان و در غیر اینصورت . گردددریافتی بھ تیم مربوطھ مسترد می

.ھای کشور تعلق خواھد گرفترجھ باشگاهمسابقات شی



٥-
ومسابقاتازشروعروزقبلمسابقات،یکھرمرحلھبراییاژوریمنصفھاعضاءھیأت:١١

:عبارتندازاعضاءاینشوندمیتعیینفنیدرگردھمایی

معرفی شده از ) ناظر(رئیس، نائب رئیس، دبیرکل و یا نماینده -
.طرف فدراسیون بعنوان رئیس جلسھ

.ھای کشورازمان مسابقات باشگاهرئیس س-
ھا کھ از میان مربیان یا سرپرستان دو نماینده از باشگاه-

.ھا با رأی مخفی انتخاب خواھند شدباشگاه
ھا ذینفع کمیتھ فنی شیرجھ کھ درتاریخ باشگاهاعضاءیک نفراز-

.نباشد بھ انتخاب رئیس،نائب رئیس،دبیرکل ویا ناظر فدراسیون

نفر در بخش ٣ھا و معرفی تیم تا مادگی باشگاهزمان اعالم آ: ١٢-٥
آقایان، از زمان تصویب آئین نامھ تا آخر وقت اداری 

مھلت نھائی عضوگیری مطابق با زمان برگزاری مراحل ٣/١٠/٩٣چھارشنبھ 
.خواھد بود) ١-٥(و ) ٤-٣(مختلف مسابقات طبق ماده 

هاي کشوراهسازمان مسابقات شیرجه باشگ: 6ماده 
تشکیالت:١-٦

باشند و بھ ھای کشور پنج نفر میاعضاء سازمان مسابقات شیرجھ باشگاه
:باشندشرح زیر می

بھ پیشنھاد رئیس کمیتھ شیرجھ توسط رئیس فدراسیون منصوب :رئیس
.شودمی

دبیر

).نفر عضو٣(ریزی داوران امور اجرائی و برنامھ

وظایف:٢-٦

 ھامختلف مسابقات و ابالغ آن بھ باشگاهتنظیم برنامھ مراحل.
 سرپرست فنی، سرداور، داوران و کادر (انتخاب و اعزام کادر فنی

...).اجرائی و 
 حسب ) محلی و اعزامی(پرداخت حق الزحمھ کادر فنی و داوران مسابقات

.دستورالعمل ھای مربوطھ
تھیھ کاپ، مدال، حکم و سایر جوائز ذکر شده در این آئین نامھ.
مسابقات،پخشاخبارونتایجانعکاسدرزمینھالزمھایموافقتمنظورکسببھریپیگی

.مسابقاتمختلفمراحلتلویزیونیوغیرمستقیممستقیم
برگزاری مراسم افتتاحیھ و اختتامیھ مسابقات بھ صورت شایستھ.



امور مالی: 7ماده 
بھ ) ٨-٥(پیش بینی، تدارکات و تأمین موارد ذکر شده در ماده : ١-٧

.باشدعھده باشگاه میزبان می

بھ عھده سازمان مسابقات ) ٢-٦ماده (ھای موضوع تأمین کلیھ ھزینھ: ٢-٧
.ھای کشور و فدراسیون شنا خواھد بودشیرجھ باشگاه

کنندگان مالی از طریق رایزنی وتعامل درزمینھ جذب ومشارکت حمایت: ٣-٧
.مسابقاتتخصیص تابلوھای تبلیغاتی اطراف استخر محل 

مقررات انضباطی: 8ماده 
ھای انضباطی مصوب آئین نامھرعایت شئون اخالقی و اسالمی برابر: ١-٨

وزارت ورزش و جوانان و کمیتھ انضباطی فدراسیون ضروری و الزم االجرا 
.باشدمی

اند تا افرادیکھ برابر ضوابط از شرکت در مسابقات محروم شده: ٢-٨
.شرکت در مسابقات را نخواھند داشتپایان مدت محرومیت حق 

ھا بھ دلیلی تصمیم بھ تغییر ھر یک در صورتیکھ ھر یک از  باشگاه: ٣-٨
بگیرند، باید مراتب بھ ) سرپرست، سرمربی، مربی، و یا پزشک(از اعضاء 

.صورت کتبی بھ سازمان مسابقات اعالم گردد

ابقات قھرمانی ھا موظف بھ شرکت در مسروندگان منتخب استانشیرجھ: ٤-٨
کشور بھ صورت فعال از استان مربوطھ بوده و در صورت امتناع ازشرکت 

گزارش ھیأت شنای استان مربوطھ،مجاز بھ شرکت درمسابقات درمسابقات حسب
.کشور نخواھند بودھایشیرجھ باشگاه

شوند، موظفند طبق روندگانی کھ بھ اردوی تیم ملی دعوت میشیرجھ: ٥-٨
ھای تمرینی ظیمی فدراسیون و کمیتھ فنی شیرجھ در برنامھھای تنبرنامھ

ھا موظف بھ ھمکاری در این زمینھ بوده و تخلف از باشگاه. شرکت کنند
رو یا باشگاه موجب محرومیت از حضور در مسابقات و این امر توسط شیرجھ

مدت زمان محرومیت و مقدار جریمھ توسط فدراسیون شنا . جریمھ خواھد شد
.گرددتعیین می

روندگان، مربیان، ھا موظف بھ پرداخت حق الزحمھ  شیرجھباشگاه: ٦-٨
قرارداد ثبت شده در سازمان سرپرستان، پزشکان و سایر اعضاء تیم طبق 

در صورت تخلف از پرداخت، فرد . ھای کشور ھستندمسابقات شیرجھ باشگاه
شیرجھ ذینفع مجاز بھ طرح شکایت در فدراسیون شنا و سازمان مسابقات

.ھای کشور بھ طرفیت باشگاه متخلف خواھد بودباشگاه



اخذ ھرگونھ وجھی تحت ھر عنوان خارج از قرارداد ممنوع و موجب : ٧-٨
پیگرد قانونی خواھد شد و مرتکب یا مرتکبین عالوه بر پرداخت جریمھ 
متعلقھ و وجوه اخذ شده در بار اول یکسال و در بار دوم دو سال و در 

.ای ھمیشھ از حضور در میادین ورزشی محروم خواھند شدبار سوم بر

. باشندروندگان تحت پوشش خود میھا موظف بھ تمرین شیرجھباشگاه: ٨-٨
افزاری برخوردار نباشد، فدراسیون چناچھ باشگاھی از امکانات سخت

.تواند آنھا را در این امر کمک نمایدمی

ھای سنی اجازه شرکت در ردهروندگان مدعو  تیم ملی در تمامشیرجھ: ٩-٨
ھای تحت پوشش فدراسیون شنا و سایر ھای سایر رشتھمسابقات و لیگ

.ھا را نخواھند داشتفدراسیون

روندگان مشغول بھ خدمت نظام وظیفھ یا کادر نیروھای شرکت شیرجھ: ١٠-٨
.مسلح منوط بھ کسب مجوز از ارگان مربوطھ است

روندگان و قل و انتقاالت شیرجھکلیھ اختالفات مربوط بھ ن: ١١-٨
ھای کشور ارجاع شده و قراردادھا بھ سازمان مسابقات شیرجھ باشگاه

سازمان مسابقات مجاز بھ بررسی و صدور رأی نھائی در این زمینھ 
.باشندمی

کنترل دوپینگ9ماده 
ھا اعم از سرپرستان، سرمربیان، ھمھ ورزشکاران و مسئولین باشگاه: ١-٩

زشکان و غیره، موظف بھ آگاھی و پیروی از قوانین بین مربیان، پ
.المللی و کشوری و کنترل دوپینگ ھستند

و فدراسیون بین ) WADA(طبق قوانین آژانس بین المللی ضد دوپینگ : ٢-٩
ورزشکار ھمواره مسئولیت وجود دارو یا مواد ) FINA(المللی شنا 

خود را شخصًا بھ عھده ھای بدن غیرمجاز در خون و سایر مایعات و بافت
دارد و عدم اطالع از قوانین مبارزه با دوپینگ نافی مسئولیت وی 

.نخواھد بود

ھای کنترل دوپینگ در مراحل مختلف مسابقات و خارج از آزمایش: ٣-٩
مسابقات مطابق با قوانین بین المللی و کشوری با ھمکاری ستاد مبارزه 

.اھد شدبا دوپینگ و بدون اطالع قبلی انجام خو

ھا موظف بھ اخذ آخرین سرپرستان، مربیان و پزشکان باشگاه: ٤-٩
تغییرات در فھرست داروھای ممنوعھ و انتقال اطالعات الزم بھ ورزشکاران 

.ھستند

تبلیغات: ١٠ماده 



کنندگان مالی آنان کھ تیم ھای شرکت کننده و حمایتکلیھ تیم: ١-١٠
ھای کشور شرکت ھ باشگاهباشگاھی بھ نام آنان در مسابقات شیرج

ھای تخفیف نسبت بھ تعرفھ% ٥٠توانند با برخوردی از نمایند میمی
ھای برشمرده زیر، تبلیغات خود را ارائھ فدراسیون شنا در محیط

:نمایند

استخر محل برگزاری مسابقات
 ٣×١اندازه تابلوھای تبلیغاتی جھت تعبیھ در کناره طولی استخر

یا بیشترعدد ٢متر بھ تعداد 
 متر کھ تحت فرمت فلش سانتی٥/٤×٥/٤سایت فدراسیون شنا بھ ابعاد

G١fanimatedو یا 

سایر ارگانھا، شرکتھا، مؤسسات اعم از خدماتی و یا تولیدی : ٢-١٠
ھای فدراسیون شنا تبلیغات خود را در محل استخر توانند طبق تعرفھمی

اینترنتی فدراسیون برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت 
.ارائھ نمایند

مختار و فدراسیون شنا در رد و یا قبول پیشنھادات تبلیغاتی : ٣-١٠
.مجاز خواھد بود

هاجوائز و پاداش: 11ماده 
ھای ھای اول تا سوم مسابقات شیرجھ باشگاهروندگان تیمبھ شیرجھ: ١-١١

و برنز ھمراه ھای طال، نقره کشور در پایان آخرین مرحلھ مسابقات مدال
.با حکم قھرمانی داده خواھد شد

.کنندھای اول تا سوم، جام قھرمانی و لوح تقدیر دریافت میتیم: ٢-١١

ھای کشور سازمان در پایان آخرین مرحلھ مسابقات شیرجھ باشگاه: ٣-١١
رو فصل را براساس تغییر رکورد ملی در ھر مسابقات شیرجھ بھترین شیرجھ

نماید کھ نامبرده بھ دریافت مدال طال لف انتخاب میرشتھ در مراحل مخت
ھای کشور نائل و لوح تقدیر از طرف سازمان مسابقات شیرجھ باشگاه

.گرددمی

در پایان آخرین مرحلھ لیگ، بھ انتخاب سازمان مسابقات، سرمربی : ٤-١١
رو فصل معرفی و دریافت مدال طال  لوح تقدیر از طرف بھترین شیرجھ

.گرددھای کشور نائل میبقات شیرجھ باشگاهسازمان مسا

: 12ماده 
ھر گونھ تغییر در این آئین نامھ پس از طرح و تصویب در سازمان 

ھای کشور بھ کمیتھ مشورتی شیرجھ ارجاع خواھد مسابقات شیرجھ باشگاه
ای کھ با حضور تمامی اعضاء تشکیل می گردد کمیتھ مشورتی در جلسھ. شد



صویب ھر گونھ  اصالحات و تغییرات آئین نامھ ارجاعی نسبت بھ بررسی و ت
از سازمان مسابقات اقدام و بھ صورت پیشنھاد بھ رئیس فدراسیون تسلیم 

ھیأت رئیسھ بھ مورد اجرا نماید تا پس از تصویب در می
.گذاشتھ شود

:13ماده 
ون بھ تصویب فدراسی٢٣/٩/٩٣ماده در جلسھ مورخ ١٣این آئین نامھ در 

ھای مرتبط ابالغ ھا و سازمانشنا رسید و بھ منظور اجرا بھ کلیھ باشگاه
.گرددمی

محسن رضوانیمحسن رضوانی
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوفدراسیون شنا، شیرجه و واترپلورئیسرئیس


