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آئین نامه
ندخترات بلند مسابقات شنا مساف

ريجام فجر
)1382- 1379متولدین(سال14-13و12-11سنیرده

ماه اسفند12لغایت 8
شهرستان ري- تهران 



دردربلنـدبلنـدشنا مسـافت شنا مسـافت مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات شناشنافنیفنیتھتھییکمکمممییبر اساس تصمبر اساس تصم
جھت توسـعھ جھت توسـعھ --ریریفجرفجرجام جام --عنوانعنوانتحت تحت اناندختردخترسالسال١٤١٤--١١١١ییرده سنرده سن

مقتضـيمقتضـيھذاھذاییعلعل..برگزار گرددبرگزار گرددللییبھ شرح جدول ذبھ شرح جدول ذكمي و كیفي شناي كشوركمي و كیفي شناي كشور
ن ن آن استاآن استاممییبخشنامھ نسبت بھ اعزام تبخشنامھ نسبت بھ اعزام تننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ااست بااست با

..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور جھت شرکت درمسابقات جھت شرکت درمسابقات 
ناستاتعداد افراد اعزامی ازهر:

نفرنفر١١سرپرست سرپرست ) ) الفالف
نفرنفر٢٢مربیمربی) ) بب
))سالسال١٤١٤--١٣١٣((نفر نفر ٩٩) ) سالسال١٢١٢--١١١١((نفر نفر ٨٨ورزشکار ورزشکار ) ) جج

نفرخواھـد نفرخواھـد ٢٠٢٠حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار
..بودبود
محل وزمان اجراي مسابقات:

رده 
خروج از اردوپایان مسابقاتشروع مسابقاتورود به اردومتولدین))پسرانپسران((سنی

سالسال١١٢٢--١١١١
سالسال١٤١٤--١٣١٣

١٣١٣٨١٨١--
١٣٨٢١٣٨٢
١٣٧٩١٣٧٩--
١٣٨٠١٣٨٠

جمعھجمعھبعدازظھربعدازظھر
ساعت ساعت ١٣٩٣١٣٩٣//١٢١٢//٨٨

١٦:٠٠١٦:٠٠
١٣٩٣١٣٩٣//١١٢٢//١٣٩١٣٩٣٣١١١١//١٢١٢//٩٩

سھ سھ روزروزصبح صبح 
شنبھ  شنبھ  

١٣٩٣١٣٩٣//١٢١٢//١٢١٢
٠٩:٠٠٠٩:٠٠ساعت ساعت 

شناگرانخوابگاهوبرگزاري استخرمحل:
کـرج ،اسـتخر قھرمـانی کـرج ،اسـتخر قھرمـانی ––اتوبان تھران اتوبان تھران ٥٥کیلومتر کیلومتر --استان تھراناستان تھران: : برگزارياستخرمحل

021021--4473906644739066تلفنتلفنمجموعھ ورزشی آزادیمجموعھ ورزشی آزادی
ضلع غربـی مرقـد مطھـر امـام ضلع غربـی مرقـد مطھـر امـام ––اتوبان تندگویان اتوبان تندگویان ––استان تھران استان تھران :و پذیرش محل اسکان

ھتل آفتابھتل آفتاب––) ) رهره((راحلراحل
09376676979تلفن ھمراهتلفن ھمراهبا با نرگس کرم پورنرگس کرم پورسرکار خانم سرکار خانم :مسئول پذیرش

چگونگی برگزاري مسابقات:
..مسابقات بھ صورت نھایی برگزار خواھد شدمسابقات بھ صورت نھایی برگزار خواھد شد--١١
و و دوم دوم و روزھـای و روزھـای و و صـبح صـبح ١٠:٠٠١٠:٠٠رأس سـاعت رأس سـاعت اولاولروز روز : : صبحشیفت شیفت مسابقات مسابقات --٢٢

صبحصبح9:309:30راس ساعت راس ساعت سومسوم
سـومسـومعصر و روز عصر و روز ١١٦٦راس ساعت راس ساعت دومدومو و اولاولروز روز : : عصرشیفت شیفت 

..واھد شدواھد شدآغاز خآغاز خ١٥:٣٠١٥:٣٠راس ساعت راس ساعت 
مراسم اختتام مسابقات بعد از انجـام آخـرین رشـتھ در بعـدازظھر مراسم اختتام مسابقات بعد از انجـام آخـرین رشـتھ در بعـدازظھر --٣٣

اھـداي كـاپ اھـداي كـاپ توزیع مدال بھ نفرات اول تاسوم وتوزیع مدال بھ نفرات اول تاسوم وآخرین روز مسابقات با آخرین روز مسابقات با 
..قھرماني بھ تیم ھاي برتر برگزار خواھد شدقھرماني بھ تیم ھاي برتر برگزار خواھد شد

شھرسـتان ریشھرسـتان ریھیات شنا ی ھیات شنا ی بعھده بعھده فجر ریفجر ریاھداء احکام قھرمانی جام اھداء احکام قھرمانی جام --٤٤
..می باشدمی باشد

ابقاتکنگره مس:
انجـام انجـام استخر آزادیاستخر آزادیدر محل در محل ))٩٣٩٣//١٢١٢//٩٩((ھھروز مسابقروز مسابقصبح صبح ٨:٣٠٨:٣٠رأس ساعت رأس ساعت 
..خواھد شدخواھد شد

 دستورجلسه:
تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم --١١
خیر مقدم خیر مقدم --٢٢
انتخاب اعضای کمیتھ ھای فنی وانضباطی مسابقاتانتخاب اعضای کمیتھ ھای فنی وانضباطی مسابقات--٣٣



نفر از طرف فدراسیون شنا نفر از طرف فدراسیون شنا ٣٣نفر بوده کھ نفر بوده کھ ٥٥تعداد اعضای کمیتھ فنیتعداد اعضای کمیتھ فنی--٤٤
..ین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواھد بودین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواھد بودنفر از بنفر از ب٢٢و و 

مدارك مورد نیاز:
اصل شناسنامھ عکس دار اصل شناسنامھ عکس دار ھمراه داشتنھمراه داشتن--١١

گـواھی گـواھی ارائھارائھباشد،باشد،دارای شناسنامھ عکس دار ندارای شناسنامھ عکس دار نییچنانچھ ورزشکارچنانچھ ورزشکار:1تبصره
یا اصل شناسنامھ یا اصل شناسنامھ )  )  از آموزش و پرورشاز آموزش و پرورش((معتبرمعتبرعکس دارعکس دارتحصیلتحصیلاشتغال بھ اشتغال بھ 

. . الزامی استالزامی استوالدینوالدین
٣٣××٤٤قطعھ عکس قطعھ عکس یکیک--٢٢
))١٣٩٣١٣٩٣صادره صادره ((کارت بیمھ پزشكي ورزشی کارت بیمھ پزشكي ورزشی --٣٣
))ویژه مربیویژه مربی((٢٢درجھ درجھ داشتن حداقل کارت مربیگری داشتن حداقل کارت مربیگری --٤٤
ھمراه داشتن کارت ملی ھمراه داشتن کارت ملی --٥٥

فقط از فقط از مدارک فوقمدارک فوق) ) با نام ھر شناگر ثبت گردد با نام ھر شناگر ثبت گردد ((یر اسکن شده یر اسکن شده ووصصتت: 2تبصره 
اه داشتن اصل اه داشتن اصل ،لذا ھمر،لذا ھمرمی پذیردمی پذیردانجام انجام الکترونیکی الکترونیکی فایل فایل طریق ارسال طریق ارسال 

..مدارک الزامی استمدارک الزامی است
از طریق ارسال از طریق ارسال 9933//1212//22تا تاریخ تا تاریخ حداکثر حداکثر مدارك تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست مدارك تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست فایل اسکن شدهفایل اسکن شده--66

: : الکترونیکـی الکترونیکـی بـه آدرس بـه آدرس شهرسـتان ري  شهرسـتان ري  ي ي هیأت شـنا  هیأت شـنا  آدرس ایمیل آدرس ایمیل به به فایل الکترونیکی فایل الکترونیکی 
ccoomm..ggmmaaiill@@SSwwiimmrreeyyرسال شود در صورت عدم ارسال مدارك از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهد آمدرسال شود در صورت عدم ارسال مدارك از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهد آمداا..

..براي تشخیص درست فایلهاي اسکن شده ،نامگذاري فایل هر شناگر به التین انجام گیردبراي تشخیص درست فایلهاي اسکن شده ،نامگذاري فایل هر شناگر به التین انجام گیرد**
نرگس کرم پـور   خانم سرپرست اجرایی مسابقاتمدارك و کسب اطالعات بیشتر بافایل الکترونیکیالجهت هماهنگی و ارس* 

.تماس حاصل نمائید09376676979با تلفن همراه
:تذکرمهم * 

شناگران درصورتی کھ بھ ھر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامھ صغر سن شناگران درصورتی کھ بھ ھر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامھ صغر سن 
اھند داشـت، لـذا بـھ اھند داشـت، لـذا بـھ داشتھ باشند حق شرکت در مسابقات مذكور را نخوداشتھ باشند حق شرکت در مسابقات مذكور را نخو

ھمراه داشتن اصل شناسنامھ الزامی بوده و از شرکت شناگرانی کھ اصـل ھمراه داشتن اصل شناسنامھ الزامی بوده و از شرکت شناگرانی کھ اصـل 
شناسنامھ خود را بھ ھمراه نداشتھ باشند و یا بھ ھردلیلی شناسـنامھ شناسنامھ خود را بھ ھمراه نداشتھ باشند و یا بھ ھردلیلی شناسـنامھ 

صغرسن داشتھ باشـند جلـوگیری صغرسن داشتھ باشـند جلـوگیری ؛؛آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونیآنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی
..بعمل خواھد آمدبعمل خواھد آمد

امورمالی
ـ مرمر،،اعم از ورزشکاراعم از ورزشکارشرکت کنندگانشرکت کنندگان) ) غیرهغیرهعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و ؛؛ذهاب ذهاب وو، ایاب ، ایاب غذا،اسکانغذا،اسکان((هزینه هاي اردویی هزینه هاي اردویی کلیه کلیه  ـ ب سرپرسـت سرپرسـت ی و ی و ب

مسابقهمسابقه--نفرنفرهر هر در طول مسابقات به ازاءدر طول مسابقات به ازاءهزینه هاهزینه هاو سایرو سایرغذا غذا ،،اسکان اسکان هايهايو هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شودتیم هايتیم هايتوسط توسط 
بانک صادرات بانک صادرات 01034231320050103423132005شماره حساب شماره حساب که می بایست که می بایست ..خواهد بودخواهد بود))ریالریال22//500500//000000((ریال ریال صد هزارصد هزارپانپانو و میلیونمیلیوندودومبلغ مبلغ 

واریز  و فیش یـا رسـید دریـافتی آنـرا بـه آدرس پسـت الکترونیکـی هیـات شـنا شـهر ري           واریز  و فیش یـا رسـید دریـافتی آنـرا بـه آدرس پسـت الکترونیکـی هیـات شـنا شـهر ري           ) ) بنام احمد ابراهیم نیا باغبان بنام احمد ابراهیم نیا باغبان ((
))ccoomm..ggmmaaiill@@SSwwiimmrreeyy((ارسال گرددارسال گردد..

::تذکرمهم * 
د می بایست جهت  ورودي مسابقات بـه ازاء  د می بایست جهت  ورودي مسابقات بـه ازاء  نننداشته باشنداشته باشورفاهیورفاهیدر صورتی که تیمی تمایل به استفاده از امکانات خوابگاه وغذادر صورتی که تیمی تمایل به استفاده از امکانات خوابگاه وغذا--11

نامه اعالم نامه اعالم مهلت قانونی ارسال مهلت قانونی ارسال ضمناً در این خصوص باید در ضمناً در این خصوص باید در . . پرداخت نماید پرداخت نماید ) ) ریالریال11//500500//000000((ریالریالپانصدپانصدهرنفر مبلغ یک میلیون وهرنفر مبلغ یک میلیون و
صراحت تحت عنوان اعالم آمادگی باذکر تعداد شناگر و تعداد کادر فنی بدون استفاده از خدمات اسکان صراحت تحت عنوان اعالم آمادگی باذکر تعداد شناگر و تعداد کادر فنی بدون استفاده از خدمات اسکان موضوع بهموضوع به،،تیم هاتیم هاآمادگیآمادگی

. . اطالع رسانی گردداطالع رسانی گرددشهرستان ريشهرستان ريفدراسیون و هیات شناي فدراسیون و هیات شناي ، غذا وامور رفاهی  به ، غذا وامور رفاهی  به 



، ، اولیاءبازیکنـان، راننـده اولیاءبازیکنـان، راننـده ((از آوردن نفرات اضافی تحـت عنـوان از آوردن نفرات اضافی تحـت عنـوان --٢٢
..خودداری گرددخودداری گردد̋˝جداجدا))ھمراه، فرزند، مربی یا سرپرست ھمراه، فرزند، مربی یا سرپرست 

مقررات فنی وشیوه برگزاري مسابقات:
میتوانـد در میتوانـد در تـیمتـیمدر ھریک از رشتھ ھای شنا فقط دو شناگر از ھـر در ھریک از رشتھ ھای شنا فقط دو شناگر از ھـر --١١

..مسابقات شرکت کندمسابقات شرکت کند
..ھر شناگر می تواند در کلیھ مواد انفرادی وتیمی شرکت نمایدھر شناگر می تواند در کلیھ مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید--٢٢
..تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشتھ مسابقھ دھندتمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشتھ مسابقھ دھند--٣٣
خواست تقاضای ثبت رکورد و اعالم شناگر آزاد در این مسابقات بـھ خواست تقاضای ثبت رکورد و اعالم شناگر آزاد در این مسابقات بـھ دردر--٤٤

. . ھیچ عنوان تایید نمی گرددھیچ عنوان تایید نمی گردد
ترکیب تیم ھای امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات ترکیب تیم ھای امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات --٥٥

..ھمان روز بھ منشی مسابقات تسلیم گرددھمان روز بھ منشی مسابقات تسلیم گردد
بھ کلیھ نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسـابقھ نھـایی حکـم و بھ کلیھ نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسـابقھ نھـایی حکـم و --٦٦

..می شودمی شودء ء ل اھدال اھدامدامدا
از دریافت از دریافت تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگھ ارنج الزامی استتایپ اسامی و رکورد شناگران در برگھ ارنج الزامی است--٧٧

..می گرددمی گرددبرگھ ارنج دست نویس شده ممانعتبرگھ ارنج دست نویس شده ممانعت
درصورتی کھ شناگری نام او در برگھ ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درصورتی کھ شناگری نام او در برگھ ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد --٨٨

درمسابقھ شرکت نماید اما بھ دالیـل غیـر پزشـکی ازحضـور در مسـابقھ درمسابقھ شرکت نماید اما بھ دالیـل غیـر پزشـکی ازحضـور در مسـابقھ 
جریمھ برای ھر مورد دریافت خواھد جریمھ برای ھر مورد دریافت خواھد ) ) لایرلایر٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠((ید مبلغ ید مبلغ خودداری نماخودداری نما

..گردیدگردید
، ، توسـط سرپرسـت تـیم   توسـط سرپرسـت تـیم   اعتراض بھ نتیجھ ھرمسابقھ باید بھ صـورت کتبـی اعتراض بھ نتیجھ ھرمسابقھ باید بھ صـورت کتبـی --٩٩

بـھ بـھ ) ) لایرلایر٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠((دقیقھ پس از پایان ھر مـاده ھمـراه مبلـغدقیقھ پس از پایان ھر مـاده ھمـراه مبلـغ٣٠٣٠حداکثر حداکثر 
..سرداور مسابقھ تحویل داده شودسرداور مسابقھ تحویل داده شود

از سوی مربی تیم و تعیـین خـط از سوی مربی تیم و تعیـین خـط درصورتی کھ شناگری بعد از معرفی درصورتی کھ شناگری بعد از معرفی --١٠١٠
شنا بھ دالیل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأییـد شنا بھ دالیل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأییـد 
پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیـھ مـواد شـنا را تـا پایـان پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیـھ مـواد شـنا را تـا پایـان 

..مسابقات ھمان روز نخواھد داشت مسابقات ھمان روز نخواھد داشت 
ایمیل حداکثر تا پایان وقت اداري ایمیل حداکثر تا پایان وقت اداري یایااز طریق فاکس از طریق فاکس )  )  کادر فنیکادر فنی++شناگرشناگر((تعیین تعداد نفرات تیمتعیین تعداد نفرات تیمتیم ها با تیم ها با اعالم آمادگی اعالم آمادگی ارسال ارسال --1111

از از الزامـاً  الزامـاً  13931393//1212//44حداکثر تا پایان وقت اداري حداکثر تا پایان وقت اداري ) ) ایمیل ایمیل یا یا از طریق فاکس از طریق فاکس ((تیمتیمتایپ شده تایپ شده ارنجارنجبرگه برگه و ارسال و ارسال 13931393//1111//2828
پس از اتمام تاریخ مـذکور  پس از اتمام تاریخ مـذکور  ..امکان پذیر است امکان پذیر است iirr..iirrssff@@ooiinnffو پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس 8882071488820714طریق نمابر طریق نمابر 

برگه ارنج باشـند از ورود بـه مسـابقات    برگه ارنج باشـند از ورود بـه مسـابقات    اعالم آمادگی و اعالم آمادگی و نمی شود و تیم هایی که فاقد نمی شود و تیم هایی که فاقد هیچگونه تغییري در برگه هاي ارسالی دادههیچگونه تغییري در برگه هاي ارسالی داده
..محروم خواهند شدمحروم خواهند شد

برنامھ روزانھ برنامھ روزانھ ،،مواد مسابقات شنا مواد مسابقات شنا ))پیوست بخشنامھپیوست بخشنامھ((ضمن ارسال ضمن ارسال ::تذکر مهمتذکر مهم
برگھ ارنج تـیم ھـا خواھشـمند اسـت دسـتور برگھ ارنج تـیم ھـا خواھشـمند اسـت دسـتور فرم مشخصات وفرم مشخصات و، ، مسابقات مسابقات 
فرم تکمیلـی مشخصـات فرم تکمیلـی مشخصـات بـابـاالزاماً الزاماً را را خـودخـودمراتب اعالم آمـادگیمراتب اعالم آمـادگیفرمایید فرمایید 

، ، نمائیـدنمائیـدارسـال ارسـال 1111طبق مندرجات ماده طبق مندرجات ماده ) ) شناگر ، مربی، سرپرستشناگر ، مربی، سرپرست((نفراتنفرات
))ارنجارنجتکمیل فرم مخصوصتکمیل فرم مخصوص((شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگھ ارنجشایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگھ ارنج

تا تاریخ فوق از ورود تیم ھای فاقد برگھ ارنج جلوگیری بعمل خواھـد تا تاریخ فوق از ورود تیم ھای فاقد برگھ ارنج جلوگیری بعمل خواھـد 
..آمدآمد
بمنظور بھره مندی ھیأتھای شنای سراسر کشور از توانمنـدیھای بمنظور بھره مندی ھیأتھای شنای سراسر کشور از توانمنـدیھای ::1111ماده ماده 

بخش خصوصی، حضور تیم ھای ورزشی تحت عنوان باشـگاه و یـا مؤسسـات بخش خصوصی، حضور تیم ھای ورزشی تحت عنوان باشـگاه و یـا مؤسسـات 



ات ات در ایـن مسـابقدر ایـن مسـابقبا معرفی نامھ ھیات شـنای اسـتان با معرفی نامھ ھیات شـنای اسـتان فرھنگی ورزشی فرھنگی ورزشی 
..بالمانع میباشدبالمانع میباشد

محل محل ر صورت افزایش تیم ھای شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرشر صورت افزایش تیم ھای شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرشدد: : تبصره تبصره 
، اولویت با ھیاتھا و تیم ھایی است کھ در زمان مقرر اعالم ، اولویت با ھیاتھا و تیم ھایی است کھ در زمان مقرر اعالم اسکان اسکان 

الزم بذکر است در شرایط الزم بذکر است در شرایط ..آمادگی و برگھ ارنج خود را ارسال نموده اندآمادگی و برگھ ارنج خود را ارسال نموده اند
..ھد بودھد بودیکسان اولویت پذیرش با ھیاتھای شنا استانھا خوایکسان اولویت پذیرش با ھیاتھای شنا استانھا خوا

فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
1393سالماهاسفند–اندختر" ريفجرجام"بلندمسافتمسابقات شناي

------------------- باشگاه    / برگ ارنج تیم استان 
:سال 12-11اسامی تیم

1-2-3-4-

5 -6-7 -8 -

رکوردشناگر دومرکوردشناگر اولمواد شناردیف
متر آزاد150

متر آزاد2100

متر آزاد3200
متر قورباغه450

متر قورباغه5100

متر قورباغه6200
متر کرال پشت750

متر کرال پشت8100

متر کرال پشت9200
متر پروانه1050

متر پروانه11100

12
متر مختلط 200

انفرادي
متر آزاد تیمی4×13100

14
متر مختلط 4×100

تیمی



امضاء مربی تیم/نام و نام خانوادگی

فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
1393سالماهفنداس–اندختر" ريفجرجام "بلند مسابقات شناي مسافت 

------------------- باشگاه    / برگ ارنج تیم استان 
:سال 14- 13اسامی تیم

1-2-3-4-5-

6-7-8-9-

رکورددومشناگر رکوردشناگر اولمواد شناردیف
متر آزاد150

متر آزاد2100

متر آزاد3200

متر آزاد4400

متر قورباغه550

متر قورباغه6100

متر قورباغه7200

متر کرال پشت850

متر کرال پشت9100

متر کرال پشت10200

متر پروانه1150

متر پروانه12100

متر پروانه13200

متر مختلط انفرادي14200

متر آزاد تیمی4×15100



متر مختلط تیمی4×16100

متر آزاد تیمی4×17200

امضاء مربی تیم/نام و نام خانوادگی

" ريفجرجام "قهرمانیمسافت بلند برنامه مسابقات شناي 

اي عصررشته ه رشته هاي صبح ایام  مسابقات
)سال14-13(متر آزاد100- 6
)سال12- 11(متر پروانه  7-50
)سال14-13(متر قورباغه 8-50
)سال12-11(متر کرال پشت9-100

)سال14-13(متر آزاد تیمی 4×10-200

)لسا14-13(متر آزاد 400- 1
)سال12-11(آزادمتر 200- 2
)سال14-13(قورباغه  3-100
)سال12-11(مختلط انفراديمتر 200- 4
)سال14- 13(متر پروانه  200- 5

روز اول



1393ماهاسفند-دختران- سال 14- 11رده سنی 

برنامه سرویس دهی  غذا 

شام نهار صبحانه تاریخ/روز
هتل آفتاب ------ ----- ---- -------- 8/12/93جمعه

رستوران آزادي رستوران آزادي هتل آفتاب 9/12/93شنبه 

رستوران آزادي رستوران آزادي هتل آفتاب 10/12/93شنبه   یک

رستوران آزادي رستوران آزادي هتل آفتاب 11/12/93دوشنبه 

 -----------  ------------ هتل آفتاب 12/12/93سه شنبه 

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

◌ً ريفجر مشخصات فردي شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام 

)1393ماهاسفند(اندختر- سال 12- 11رده هاي سنی 

: .....................................باشگاه / یم شنا استانت

تلفن تماس شناگرمحل تولدتاریخ تولدشماره ملینام پدرنام و نام خانوادگیردیف

)سال14-13(متر قورباغه 17-200
)سال12- 11(متر آزاد 18-100
)سال14-13(متر پروانه19-50
)سال 12- 11(تر قورباغه م20-200
)سال14-13(متر آزاد تیمی4×100- 21
)سال12- 11(متر مختلط تیمی 4×22-100

)سال14- 13(متر آزاد  11-200
)سال12- 11(متر قورباغه   12-100
)سال14-13(متر کرال پشت  200- 13
)سال12- 11(متر کرال پشت 14-200
)سال14-13(متر پروانه   15-100
)سال12-11(متر آزاد تیمی   4×100- 16

روز دوم

)سال14- 13(متر کرال پشت28-100
)سال12-11(متر کرال پشت 29-50
)سال14-13(متر آزاد 30-50
)سال12-11(پروانه  متر100- 31

)سال14-13(متر مختلط انفرادي 200- 23
)سال 12- 11(متر آزاد 24-50
)سال14-13(متر کرال پشت25-50
)سال12-11(متر قورباغه 26-50
)سال14-13(متر مختلط تیمی   4×27-100

روز سوم



1     /      /13

2     /      /13

3     /      /13

4     /      /13

5   /     /13

6     /      /13

7     /      /13

8     /      /13

:سرپرست  تیم /مشخصات مربی

تلفن تماسدرجه کارتتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1     /      /13

مشتركسرپرست13/      /     2

مهرو امضاء/مدیرعامل باشگاه /رئیس هیات شناي استان

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

◌ً ريفجر مشخصات فردي شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام 

)1393ماهاسفند(ن  دخترا- سال 14- 13ي سنی رده ها

: .....................................باشگاه / تیم شنا استان

تلفن تماس شناگرمحل تولدتاریخ تولدشماره ملینام پدرنام و نام خانوادگیردیف



1     /      /13

2     /      /13

3     /      /13

4     /      /13

5     /      /13

6     /      /13

7     /      /13

8     /      /13

9     /      /13

:مشخصات مربی 

تلفن تماسدرجه کارتتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1/     /13

سرپرست مشترك13/      /     

مهرو امضاء/مدیرعامل باشگاه /رئیس هیات شناي استان


