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......................جناب آقاي جناب آقاي 
....................................هیأت شناي استان هیأت شناي استان محترممحترمسرپرست سرپرست / / استاستییرر

با سالم با سالم 
اولــین جشــنواره سراســری کشــور شــنای مــوزون اولــین جشــنواره سراســری کشــور شــنای مــوزون ،،احترامــاً احترامــاً 

رده سنی دختران در مراکـز اسـتعدادیابی و رده سنی دختران در مراکـز اسـتعدادیابی و ٤٤در در ) ) ھاھاباشگاهباشگاه((
لـذا لـذا . . ددددگـرگـرتوسعھ ورزش قھرمانی فدراسـیون شـنا برگـزار میتوسعھ ورزش قھرمانی فدراسـیون شـنا برگـزار می

خواھشمند است دستور فرمائید برابر مفاد این بخشنامھ اقدام خواھشمند است دستور فرمائید برابر مفاد این بخشنامھ اقدام 
جھت اطالع رسانی بھ استخرھای متقاضی صورت گیرد تا نسبت بـھ جھت اطالع رسانی بھ استخرھای متقاضی صورت گیرد تا نسبت بـھ 

..ھای مذکور اقدام الزم مبذول دارندھای مذکور اقدام الزم مبذول دارندھای باشگاهھای باشگاهاعزام تیماعزام تیم
::سال تولد شناگرانسال تولد شناگران

).).بھ باالبھ باال١٣٨١١٣٨١متولدین متولدین ((سال سال ١٢١٢سال و زیر سال و زیر ١٢١٢گروه سنی گروه سنی --١١
).).١٣٨٠١٣٨٠--١٣٧٩١٣٧٩--١٣٧٨١٣٧٨متولدین متولدین ((سال سال ١٥١٥--١٤١٤--١١٣٣گروه سنی گروه سنی --٢٢
).).١٣٧٧١٣٧٧--١٣٧٦١٣٧٦--١٣٧٥١٣٧٥متولدین متولدین ((سال سال ١٨١٨--١٧١٧--١٦١٦گروه سنی گروه سنی --٣٣
).).بھ پائینبھ پائین١٣٧٤١٣٧٤متولدین متولدین ((سال بھ باال سال بھ باال ١٩١٩گروه سنی گروه سنی --٤٤

::ها و روز مسابقهها و روز مسابقهورود و خروج تیمورود و خروج تیم
..صبحصبح٩:٣٠٩:٣٠ساعت ساعت ٩٣٩٣//١٢١٢//٢١٢١روز پنجشنبھ مورخ روز پنجشنبھ مورخ 

::آدرس محل مسابقه و تلفنآدرس محل مسابقه و تلفن
ورزشـگاه ورزشـگاه --خیابان مفتح جنوبی خیابان مفتح جنوبی --میدان ھفت تیر میدان ھفت تیر --تھران تھران 

).).سھ گانھسھ گانھ((دی دی ٩٩استخر استخر --شھید شیرودی شھید شیرودی 

ی عا ه 
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اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی سال 
و مدیریت جهادي 



٢

::آدرس و تلفن محل ثبت نام و ارائه مداركآدرس و تلفن محل ثبت نام و ارائه مدارك
خیابان شـھید مفـتح، خیابـان ورزنـده، دفتـر امـور مشـترک خیابان شـھید مفـتح، خیابـان ورزنـده، دفتـر امـور مشـترک 

..فدراسیون شنا، کمیتھ شنای موزونفدراسیون شنا، کمیتھ شنای موزون
٠٢١٠٢١--٨٨٨٢٣١٠٤٨٨٨٢٣١٠٤: : تلفنتلفن

::چگونگی برگزاري مسابقاتچگونگی برگزاري مسابقات
..گرددگرددت نھایی برگزار میت نھایی برگزار میمسابقات بھ صورمسابقات بھ صور--١١
بخش روتین آزاد تک نفره و فیگور برگزار بخش روتین آزاد تک نفره و فیگور برگزار ٢٢مسابقات در مسابقات در --٢٢

..گرددگرددمیمی
::مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

..اصل شناسنامھاصل شناسنامھ--١١
..بیمھ ورزشی ورزشکاران اعزامیبیمھ ورزشی ورزشکاران اعزامی--٢٢
..برای صدور کارتبرای صدور کارت٣٣××٤٤یک قطعھ عکس یک قطعھ عکس --٣٣
دار کھ بھ تائید آموزش و پرورش رسیده دار کھ بھ تائید آموزش و پرورش رسیده گواھی تحصیلی عکسگواھی تحصیلی عکس--٤٤

..باشدباشد
::تتچگونگی برگزاري مسابقاچگونگی برگزاري مسابقا

صـبح روز پنجشـنبھ مـورخ صـبح روز پنجشـنبھ مـورخ ٩:٣٠٩:٣٠مراسم افتتاحیـھ سـاعت مراسم افتتاحیـھ سـاعت --١١
لذا کلیـھ لذا کلیـھ . . در محل استخر انجام خواھد گردیددر محل استخر انجام خواھد گردید٩٣٩٣//١٢١٢//٢١٢١

بایسـت بـا بایسـت بـا ھا میھا میشرکت کننـدگان در مسـابقات از اسـتانشرکت کننـدگان در مسـابقات از اسـتان
..ھای متحدالشکل در مراسم شرکت کنندھای متحدالشکل در مراسم شرکت کنندلباسلباس

مراسم اختتامیھ مسابقات بعد از انجام آخرین رشـتھ در مراسم اختتامیھ مسابقات بعد از انجام آخرین رشـتھ در --٢٢
ھـای ھـای اھداء کاپ قھرمانی بـھ تیماھداء کاپ قھرمانی بـھ تیمبعدازظھر ھمان روز بابعدازظھر ھمان روز با
..برتر برگزار خواھد شدبرتر برگزار خواھد شد

صـبح روز صـبح روز ٨٨کلینیک داوری قبـل از مسـابقات رأس سـاعت کلینیک داوری قبـل از مسـابقات رأس سـاعت --٣٣
شـرکت کلیـھ شـرکت کلیـھ . . برگزار خواھد شدبرگزار خواھد شد٩٣٩٣//١٢١٢//٢١٢١پنجشنبھ مورخ پنجشنبھ مورخ 

..باشدباشدداوران دعوت شده در کلینیک الزامی میداوران دعوت شده در کلینیک الزامی می

کلیھ شرکت کنندگان در مسابقات روتین آزاد موظفنـد در کلیھ شرکت کنندگان در مسابقات روتین آزاد موظفنـد در --٤٤
..فیگور گروه سنی خود شرکت کنندفیگور گروه سنی خود شرکت کنندمسابقات مسابقات 

..باشدباشداستفاده از عینک جھت مسابقات روتین مجاز نمیاستفاده از عینک جھت مسابقات روتین مجاز نمی--٥٥
::مسابقات فیگورمسابقات فیگور

بـدیهی اسـت   بـدیهی اسـت   . . شـود شـود تعیـین مـی  تعیـین مـی  ) ) مایو مشکی، کاله سفید، عینک مشـکی مایو مشکی، کاله سفید، عینک مشـکی ((لباس ورزشکاران شامل لباس ورزشکاران شامل 
در صورت در صورت . . از نخواهد بوداز نخواهد بودهر گونه رنگ مایو غیر از مشکی و نوشته و آرم مجهر گونه رنگ مایو غیر از مشکی و نوشته و آرم مجبر اساس مقررات فینا استفاده از بر اساس مقررات فینا استفاده از 



٣

توسط مسئول کنترل لباس توسط مسئول کنترل لباس . (. (ممانعت خواهد شدممانعت خواهد شدعدم رعایت این ماده از شرکت ورزشکاران در مسـابقات  عدم رعایت این ماده از شرکت ورزشکاران در مسـابقات  
))شناگرانشناگران

..گرددگرددفیگورهاي مسابقات قهرمانی کشور به شرح ذیل اعالم میفیگورهاي مسابقات قهرمانی کشور به شرح ذیل اعالم می
محدودیت زمانی روتینمحدودیت زمانی روتین

))قیقهقیقهدد((ssoollooانفرادي انفرادي هاي سنیهاي سنیگروهگروه
2:002:00ترترسال و پائینسال و پائین1212
2:152:15سالسال1313--1414--1155
2:302:30سالسال1616--1717--1818

2:302:30سال به باالسال به باال1919

جوایز مسابقات قهرمانی کشورجوایز مسابقات قهرمانی کشور::
 امتیــاز ھــر رقابــت در ھــر رده ســنی از میــانگین امتیــاز ھــر رقابــت در ھــر رده ســنی از میــانگین

..گرددگرددامتیازات فیگور و روتین آزاد محاسبھ میامتیازات فیگور و روتین آزاد محاسبھ می
گرددگرددھای برتر جوایزی اھداء میھای برتر جوایزی اھداء میبھ باشگاهبھ باشگاه..

ي کلیه شرکت کنندگان رعایت شودي کلیه شرکت کنندگان رعایت شودبایست از سوبایست از سوسایر موارد ضروري که میسایر موارد ضروري که می::
پزشـکی پزشـکی غییری در ارنج اولیھ بھ دلیـل غیرغییری در ارنج اولیھ بھ دلیـل غیرھرگونھ تھرگونھ ت

١١ساعت پیش از آغاز روتین شـماره ساعت پیش از آغاز روتین شـماره ٢٢بایستی حداقل بایستی حداقل 
مشروط بـر مشروط بـر . . بھ صورت کتبی بھ داور تحویل داده شودبھ صورت کتبی بھ داور تحویل داده شود

آنکھ نفر ذخیـره بـدون تـأخیر در اجـرای مسـابقھ آنکھ نفر ذخیـره بـدون تـأخیر در اجـرای مسـابقھ 
بعـدی بعـدی در غیر این صورت بھ بند در غیر این صورت بھ بند . . آماده رقابت باشدآماده رقابت باشد

..شودشودمراجعھ میمراجعھ می
 در صورتیکھ شناگر در زمان مسابقھ بدلیل غیرپزشکی در صورتیکھ شناگر در زمان مسابقھ بدلیل غیرپزشکی

٢٠٠.٠٠٠٢٠٠.٠٠٠((از حضور در رقابت خودداری نمایـد مبلـغ از حضور در رقابت خودداری نمایـد مبلـغ 
بایست توسط سرپرسـت بایست توسط سرپرسـت پرداخت نماید، این مبلغ میپرداخت نماید، این مبلغ می) ) لایرلایر

..فنی تسلیم و در مقابل رسید دریافت گرددفنی تسلیم و در مقابل رسید دریافت گردد
 احترام بھ کلیھ مسئولین برگزاری مسابقات از سـوی احترام بھ کلیھ مسئولین برگزاری مسابقات از سـوی

..استاستھا الزامی ھا الزامی تیمتیم



٤

هاهامحدودیت زمانی روتینمحدودیت زمانی روتین::
))قیقهقیقهدد((ssoollooانفرادي انفرادي هاي سنیهاي سنیگروهگروه

2:002:00ترترسال و پائینسال و پائین1212
2:152:15سالسال1313--1414--1515
2:302:30سالسال1616--1717--1818

2:302:30سال به باالسال به باال1919

ای باشد کھ ھمراه ای باشد کھ ھمراه بھ گونھبھ گونھھا باید ھا باید زمان سنجی روتینزمان سنجی روتین
بـا در نظـر گـرفتن بـا در نظـر گـرفتن ((با موزیک آغاز و پایان یابد با موزیک آغاز و پایان یابد 

محدودیت زمانی قید شده در باال بـرای ھـر بخـش از محدودیت زمانی قید شده در باال بـرای ھـر بخـش از 
الزم بھ ذکر است عالوه بر محدودیت زمـانی الزم بھ ذکر است عالوه بر محدودیت زمـانی ) ) مسابقاتمسابقات

..ثانیھ کمتر یا بیشتر مجاز استثانیھ کمتر یا بیشتر مجاز است١٥١٥منظور شده منظور شده 
ھای سنی خطـا در ھای سنی خطـا در در صورت عدم رعایت زمان روتین گروهدر صورت عدم رعایت زمان روتین گروه

..شودشودر گرفتھ میر گرفتھ مینظنظ
 زمان حرکات کنار استخر بایـد ھنگـامی کـھ آخـرین زمان حرکات کنار استخر بایـد ھنگـامی کـھ آخـرین

. . کنـد پایـان پـذیردکنـد پایـان پـذیردکننده حاشـیھ را تـرک میکننده حاشـیھ را تـرک میشرکتشرکت
ثانیھ از زمان شروع ثانیھ از زمان شروع ١٠١٠شروع این شروع این ) ) ثانیھثانیھ١٠١٠زمان زمان ((

..باشدباشدموزیک میموزیک می
 شرکت کنندگان موظفند با نصب برچسب روی شرکت کنندگان موظفند با نصب برچسب رویCCDD و وFFllaasshh

ان روتین را ان روتین را نام ورزشکار، باشگاه، استان و مدت زمنام ورزشکار، باشگاه، استان و مدت زم
قید کرده و توسط مربی یا سرپرست استان بھ مسـئول قید کرده و توسط مربی یا سرپرست استان بھ مسـئول 

نزد مربیان نزد مربیان CCDDیک کپی از یک کپی از . (. (پخش موزیک تحویل گرددپخش موزیک تحویل گردد
.).)الزامی استالزامی است

ھای قھرمانی ھای قھرمانی کلیھ موارد ذکر شده در باال جھت رقابتکلیھ موارد ذکر شده در باال جھت رقابت
..کشور الزامی می باشدکشور الزامی می باشد



٥

جدول امتیازاتجدول امتیازات::
SSoollooهاهامقاممقام

٢٤٢٤اولاول
٢٢٢٢دومدوم
٢٠٢٠سومسوم
١٨١٨چھارمچھارم
١٦١٦پنجمپنجم
١٤١٤ششمششم
١٢١٢ھفتمھفتم
١٠١٠ھشتمھشتم
٨٨نھمنھم
٦٦دھمدھم

٤٤یازدھمیازدھم
٢٢دوازدھمدوازدھم

کنندگانکنندگانشرایط لباس رقابتشرایط لباس رقابت::
مسابقھ روتینمسابقھ روتین::

بایست با مسابقات شنای بایست با مسابقات شنای کنندگان میکنندگان میلباس کلیھ رقابتلباس کلیھ رقابت
موزون و مطابق با موازین اخالقـی بـوده و شایسـتھ موزون و مطابق با موازین اخالقـی بـوده و شایسـتھ 
انضباط فردی ورزشکار باشد لبـاس شـناگران نبایـد انضباط فردی ورزشکار باشد لبـاس شـناگران نبایـد 

اشد استفاده از وسایل جـانبی یـا پوشـش اشد استفاده از وسایل جـانبی یـا پوشـش چند تکھ بچند تکھ ب
از عینـک شـنا در ایـن از عینـک شـنا در ایـن استفاده استفاده . . اضافی مجاز نیستاضافی مجاز نیست

ھـای ھـای دوره از مسابقات قھرمـانی کشـور بـرای رقابتدوره از مسابقات قھرمـانی کشـور بـرای رقابت
..باشدباشدتیمی اختیاری میتیمی اختیاری می

::امور مالیامور مالی
ھای رفت و آمد و اسکان و غذای شناگران بـھ ھای رفت و آمد و اسکان و غذای شناگران بـھ کلیھ ھزینھکلیھ ھزینھ--١١

..باشدباشدھا و ھیأت شنای مربوطھ میھا و ھیأت شنای مربوطھ میعھده باشگاهعھده باشگاه
لایر جھت شرکت در مسابقھ بھ ازاء ھر لایر جھت شرکت در مسابقھ بھ ازاء ھر ٥٠٠.٠٠٠٥٠٠.٠٠٠مبلغ مبلغ پرداختپرداخت--٢٢

..نفرنفر
::سایر موارد ضروريسایر موارد ضروري

..داشتن وسایل ضروری برای مسابقھداشتن وسایل ضروری برای مسابقھ--١١
..ھمراه داشتن لباس گرم ورزشی و حولھ قدیھمراه داشتن لباس گرم ورزشی و حولھ قدی--٢٢
..داشتن دمپایی شخصیداشتن دمپایی شخصی--٣٣
در در ) ) مـادر و سـایر بسـتگانمـادر و سـایر بسـتگان((ھـای گرامـی ھـای گرامـی حضور خانوادهحضور خانواده--٤٤

..مسابقھ بالمانع استمسابقھ بالمانع است
ھا با خود آب آشامیدنی ھا با خود آب آشامیدنی دهدهشود در مسابقھ خانواشود در مسابقھ خانواتوصیھ میتوصیھ می--٥٥

..و خوراکی بھ ھمراه داشتھ باشندو خوراکی بھ ھمراه داشتھ باشند



٦

::تذکر مهمتذکر مهم
نظر بھ اینکھ مقرر است برای تمام شناگران کارت دائم شـرکت نظر بھ اینکھ مقرر است برای تمام شناگران کارت دائم شـرکت 

ھای ھای در مسابقات جشنواره صادر گردد لـذا ضـروری اسـت اسـتخردر مسابقات جشنواره صادر گردد لـذا ضـروری اسـت اسـتخر
٩٣٩٣//١١١١//١٥١٥روز قبل از مسابقھ حـداکثر تـا تـاریخ روز قبل از مسابقھ حـداکثر تـا تـاریخ ١٠١٠متقاضی متقاضی 

ھ کمیتـھ فنـی شـنای مـوزون ھ کمیتـھ فنـی شـنای مـوزون نسبت بھ ارائھ مدارک شناگران بنسبت بھ ارائھ مدارک شناگران ب
..فدراسیون شنا اقدام الزم مبذول نمایندفدراسیون شنا اقدام الزم مبذول نمایند

::مواد مسابقاتمواد مسابقات
١١--SSOOLLOO
٢٢--FFIIGGUURREE

::برنامه مسابقاتبرنامه مسابقات
بعدازظهربعدازظهر9:309:30صبح صبح تاریختاریخ

فیگورھای کلیھ فیگورھای کلیھ ٩٣٩٣//١٢١٢//٢١٢١
ھای سنیھای سنیگروهگروه

SSOOLLOOمسابقات روتین آزاد مسابقات روتین آزاد 
ی سنیی سنیھاھاکلیھ گروهکلیھ گروه

١٣٩٣١٣٩٣جشنواره سراسری کشور جشنواره سراسری کشور ::عنوان مسابقاتعنوان مسابقات
::گروه سنیگروه سنی::استاناستان

خانوادگیخانوادگینام و نامنام و نامردیفردیف
تاریخ تولدتاریخ تولد

روز، ماه، سالروز، ماه، سال
SSOOLLOO

تک نفرهتک نفره
١١
٢٢
٣٣
٤٤
٥٥
٦٦
٧٧
٨٨

گیگیخوانا بدون خط خوردخوانا بدون خط خورد. (. (لطفاً ارنج چهار گروه سنی را جداگانه پر کنیدلطفاً ارنج چهار گروه سنی را جداگانه پر کنید((
 مربیان محترم توجه داشته باشید اسامی شناگران اصلی در برنامه تکنفره مربیان محترم توجه داشته باشید اسامی شناگران اصلی در برنامه تکنفرهSSOOLLOO

در غیر اینصورت مسئولیت عدم محاسبه نتـایج  در غیر اینصورت مسئولیت عدم محاسبه نتـایج  . . حتماً با عالمت ستاره مشخص کنندحتماً با عالمت ستاره مشخص کنند
..بعهده مربیان محترم استانی خواهد بودبعهده مربیان محترم استانی خواهد بود
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