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اجرایی آئین نامه  
)کوتاه مسافت(شنا مسابقات   

"آذربایجان جام قهرمانی"  

 )1380-1383 متولدین ( سال15زیر سنی رده 

ویژه پسران - 94شهریور  11لغایت  10  



  شنا مسافت کوتاهشنا مسافت کوتاهمقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تھتھییکمکم  ممییاساس تصماساس تصمبر بر 
جـام جـام   --تحـت عنـوانتحـت عنـوان  سـال سـال   ١۵١۵زیـر زیـر   نوجوانـاننوجوانـان  ییرده سنرده سن  دردرپسران پسران 

وبمنظور وبمنظور جھت توسعھ كمي و كیفي شناي كشورجھت توسعھ كمي و كیفي شناي كشور    --قھرمانی آذربایجان قھرمانی آذربایجان 
سـال سـال   ١۴١۴--١٣١٣آخرین مرحلھ انتخاب شناگران برتر نوجوان رده سـنی آخرین مرحلھ انتخاب شناگران برتر نوجوان رده سـنی 

  است بااست با  مقتضيمقتضي  ھذاھذاییعلعل  ..برگزار گرددبرگزار گردد  للییبھ شرح جدول ذبھ شرح جدول ذ    --تیم ملی تیم ملی 
آن اسـتان آن اسـتان   ممییبخشنامھ نسبت بھ اعزام تـبخشنامھ نسبت بھ اعزام تـ  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا
    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور جھت شرکت درمسابقات جھت شرکت درمسابقات 

ناستا تعداد افراد اعزامی ازهر:  
    نفرنفر  ١١سرپرست سرپرست ) ) الفالف

    نفرنفر  ١١مربی مربی ) ) بب
  نفر نفر   ٨٨ورزشکار ورزشکار ) ) جج

خواھـد خواھـد نفرنفر  1010  ورزشکارورزشکار  حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست،حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست،
      ..بودبود
محل وزمان اجراي مسابقات:  

  خروج از اردو پایان مسابقات شروع مسابقات  ورود به اردو متولدین رده سنی
  نوجواناننوجوانان

  ))پسرپسر((
١٣٨٣١٣٨٣--  
١٣١٣٨٠٨٠  

    دوشنبھدوشنبھبعدازظھربعدازظھر
ساعت ساعت ١٣٩١٣٩۴۴//۶۶//٩٩

١١۴۴:٠٠:٠٠  
١٠١٠//۶۶//١٣٩١٣٩۴۴  ١١١١//۶۶//١٣٩١٣٩۴۴  

صبح روز صبح روز 
شنبھ شنبھ   پنجپنج
١١٢٢//۶۶//١٣٩١٣٩۴۴    

 شناگرانمحل برگزاري و اسکان: 

بعـد از چھـارراه بعـد از چھـارراه   ––آزادی آزادی خیابـان خیابـان   ––تبریـز تبریـز   --شـرقیشـرقی  ..آآ  :محل برگزاري
  آبادگرانآبادگراناستخر استخر   --روبروی پمپ بنزین روبروی پمپ بنزین   --ماراالنماراالن

اول ســرباالیی کــوی اول ســرباالیی کــوی   ––کــوی دانشــگاه کــوی دانشــگاه ––تبریــزتبریــز  --شــرقیشــرقی  ..آآ  :محــل اســکان
  مجتمع خوابگاھی علوم پزشکیمجتمع خوابگاھی علوم پزشکی    ––میرداماد میرداماد 

آقای غالمحسـین آقای غالمحسـین --0914304836109143048361آقای مجید رحمان بیگی با تلفن آقای مجید رحمان بیگی با تلفن :مسئول پذیرش 

    0914107546709141075467باغ آبادی با تلفن باغ آبادی با تلفن 

چگونگی برگزاري مسابقات: 

      ..برگزار خواھد شدبرگزار خواھد شد) ) TTiimmee  FFiinnaall((مسابقات بھ صورت نھایی مسابقات بھ صورت نھایی   --١١
..آغاز خواھد شدآغاز خواھد شد  ١٧١٧رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   ٩٩رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبحمسابقات مسابقات   --٢٢
آغـاز آغـاز   ١۶١۶زمان استارت مسـابقات عصـر روز آخـر راس سـاعت زمان استارت مسـابقات عصـر روز آخـر راس سـاعت ((  

    .).)شدشدخواھد خواھد 
مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشتھ در بعدازظھر مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشتھ در بعدازظھر   --٣٣

تـیم تـیم                           آخرین روز مسابقات با اھداي كاپ قھرماني بھآخرین روز مسابقات با اھداي كاپ قھرماني بھ
      ..ھاي برتر برگزار خواھد شدھاي برتر برگزار خواھد شد

کنگره مسابقات:  
در محل اردو در محل اردو   ))شھریورشھریور٩٩دوشنبھ دوشنبھ ((روز قبل از مسابقاتروز قبل از مسابقات  ٢١٢١رأس ساعت رأس ساعت 

      ..انجام خواھد شدانجام خواھد شد
 دستورجلسه:    
      تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم   --١١
    خیر مقدم خیر مقدم   --٢٢
  حضور و غیاب تیم ھاحضور و غیاب تیم ھا  --٣٣
    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --۴۴
  سرپرستان تیم ھا سرپرستان تیم ھا جھت حذف شناگران توسط جھت حذف شناگران توسط آخرین مھلت زمانی آخرین مھلت زمانی --۵۵



  ::بھ شرح ذیل می باشندبھ شرح ذیل می باشند  ) ) فنی وانضباطیفنی وانضباطی  ((  اعضاي کمیته ژورياعضاي کمیته ژوري: :   توجهتوجه
      فدراسیونفدراسیون  فنیفنیناظرناظر  --١١
  ناظرداوری فدراسیون  ناظرداوری فدراسیون    --٢٢
  مسابقاتمسابقات  کلکل  سرپرستسرپرست  --٣٣
  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --۴۴
    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --۵۵
مدارك مورد نیاز:  
      آنآنی ی تصویرتصویرفایل فایل وارسال وارسال   ھمراه داشتن اصل شناسنامھ عکس دارھمراه داشتن اصل شناسنامھ عکس دار--١١

  ارائـھارائـھ  باشـد،باشـد،دارای شناسنامھ عکـس دار ندارای شناسنامھ عکـس دار ن  ییچنانچھ ورزشکارچنانچھ ورزشکار  :1تبصره
از آموزش و از آموزش و ((عکس دار معتبرعکس دار معتبر  گواھی اشتغال بھ تحصیلگواھی اشتغال بھ تحصیلفایل تصویری فایل تصویری 

    . . الزامی استالزامی است  اصل شناسنامھ والدیناصل شناسنامھ والدین  و ھمراه داشتن و ھمراه داشتن )  )  پرورشپرورش
  و ارسال فایل دیجیتالی آنو ارسال فایل دیجیتالی آن  ٣٣××۴۴قطعھ عکس قطعھ عکس   یکیک  --٢٢
  ییتصویرتصویرفایل فایل و ارسال و ارسال   ))١٣٩۴١٣٩۴صادره صادره ((کارت بیمھ پزشكي ورزشی کارت بیمھ پزشكي ورزشی   --٣٣

  آنآن
فایل فایل و ارسال و ارسال ) ) ویژه مربیویژه مربی((  ٢٢درجھ درجھ داشتن حداقل کارت مربیگری داشتن حداقل کارت مربیگری   --۴۴

  آنآن  ییتصویرتصویر
    آنآن  ییتصویرتصویر  فایل فایل   ھمراه داشتن کارت ملی وارسالھمراه داشتن کارت ملی وارسال  --۵۵

 مدارک فـوقمدارک فـوق) ) با نام ھر شناگر ثبت گردد با نام ھر شناگر ثبت گردد ((یر اسکن شده یر اسکن شده ووصصتت:  2تبصره 
،لذا ،لذا   می پذیردمی پذیرد          انجام  انجام  الکترونیکی الکترونیکی فایل فایل فقط از طریق ارسال فقط از طریق ارسال 

  ..الزامی استالزامی است  نیزنیز  ھمراه داشتن اصل مدارکھمراه داشتن اصل مدارک
از طریق از طریق   9494//0606//0202می بایست حداکثر تا تاریخ می بایست حداکثر تا تاریخ   ) ) IIDD((شناسایی شناسایی فایل اسکن شده مدارك تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت فایل اسکن شده مدارك تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت   --66

ــتان    ــنا ي اس ــأت ش ــل هی ــه آدرس ایمی ــی  ب ــل الکترونیک ــال فای ــتان   ارس ــنا ي اس ــأت ش ــل هی ــه آدرس ایمی ــی  ب ــل الکترونیک ــال فای ــرقی  ارس ــان ش ــرقیآذربایج ــان ش ــی   آذربایج ــه آدرس الکترونیک ــی ب ــه آدرس الکترونیک :                                                                   :                                                                   ب
AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR       تیم ها جلوگیري بعمل خواهد آمدتیم ها جلوگیري بعمل خواهد آمدارسال شود در صورت عدم ارسال مدارك از شرکت ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارك از شرکت..  

و  04135561900شرقی .تلفن هیات شناي استان آجهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارك و کسب اطالعات بیشتر با* 
  .تماس حاصل نمائید  09143152001با تلفن  )شناي استانهیات دبیر(محمدرضا فرج الهیسرپرست اجرایی مسابقات آقاي  یا 

  : تذکرمهم* 
شناگران گروه ھای سنی درصورتی کھ بھ ھر دلیل با ذکر توضـیحات شناگران گروه ھای سنی درصورتی کھ بھ ھر دلیل با ذکر توضـیحات 
در شناسنامھ صغر سن داشتھ باشند حق شرکت در مسابقات مذكور را در شناسنامھ صغر سن داشتھ باشند حق شرکت در مسابقات مذكور را 
نخواھند داشت، لذا بھ ھمراه داشتن اصل شناسنامھ الزامی بوده و نخواھند داشت، لذا بھ ھمراه داشتن اصل شناسنامھ الزامی بوده و 
از شرکت شناگرانی کھ اصل شناسنامھ خود را بـھ ھمـراه نداشـتھ از شرکت شناگرانی کھ اصل شناسنامھ خود را بـھ ھمـراه نداشـتھ 

ی شناسنامھ آنان مخدوش وحتی با طی مراحل ی شناسنامھ آنان مخدوش وحتی با طی مراحل باشند و یا بھ ھردلیلباشند و یا بھ ھردلیل
    ..قانونی صغرسن داشتھ باشند جلوگیری بعمل خواھد آمدقانونی صغرسن داشتھ باشند جلوگیری بعمل خواھد آمد

امورمالی  
اعـم از  اعـم از    شرکت کنندگانشرکت کنندگان....) ....) غیره غیره   وودرون شهري ، عوامل اجرایی درون شهري ، عوامل اجرایی ، ایاب و ذهاب ، ایاب و ذهاب غذا،اسکانغذا،اسکان((هزینه هاي اردویی هزینه هاي اردویی کلیه کلیه   --11

  مبلـغ  مبلـغ    نفرنفرهر هر   مسابقات به ازاءمسابقات به ازاء  ورودیه ورودیه   و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هايتیم هايتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر  ،،ورزشکارورزشکار
  ..خواهد بودخواهد بود) ) ریالریال  22//000000//000000((ریال ریال   میلیونمیلیوندودو
، ، اولیاءبازیکنان، راننده اولیاءبازیکنان، راننده ((از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان   --٢٢

    ..خودداری گرددخودداری گردد̋˝جداجدا))ھمراه، فرزند، مربی یا سرپرست ھمراه، فرزند، مربی یا سرپرست 
  
  
  



 مسابقاتمقررات فنی وشیوه برگزاري:  
میتوانـد میتوانـد   تیمتیمدر ھریک از رشتھ ھای شنا فقط دو شناگر از ھر در ھریک از رشتھ ھای شنا فقط دو شناگر از ھر   --١١

    ..در مسابقات شرکت کنددر مسابقات 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 رشـتھ مسـابقھ تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشـتھ مسـابقھ   --٣٣

  ..دھنددھند
ساعت قبل از شروع ساعت قبل از شروع ترکیب تیم ھای امدادی می بایست حداقل یک ترکیب تیم ھای امدادی می بایست حداقل یک   --۴۴

  ..مسابقات ھمان روز بھ منشی مسابقات تسلیم گرددمسابقات ھمان روز بھ منشی مسابقات تسلیم گردد
بھ کلیھ نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقھ نھایی حکم و بھ کلیھ نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقھ نھایی حکم و   --۶۶

    ..می شودمی شودء ء   مدال اھدامدال اھدا
مدال ، جام وصدور احکـام قھرمـانی مسـابقات توسـط ھیـات مدال ، جام وصدور احکـام قھرمـانی مسـابقات توسـط ھیـات : :   توجهتوجه

  ..میزبان تھیھ و اھداء می گرددمیزبان تھیھ و اھداء می گردد
درصورتی کھ شناگری نام او در برگھ ارنج ثبت گردیده و مقرر درصورتی کھ شناگری نام او در برگھ ارنج ثبت گردیده و مقرر   --۶۶

گردد درمسابقھ شرکت نماید اما بھ دالیل غیر پزشـکی ازحضـور در گردد درمسابقھ شرکت نماید اما بھ دالیل غیر پزشـکی ازحضـور در 
جریمھ جریمھ ) ) لایرلایر    ١١//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠((یک میلیون لایر یک میلیون لایر مسابقھ خودداری نماید مبلغ مسابقھ خودداری نماید مبلغ 

  ..برای ھر مورد دریافت خواھد گردیدبرای ھر مورد دریافت خواھد گردید
مھلـت پرداخـت جریمـھ تـا قبـل از مسـابقھ بعـدی شـناگر مھلـت پرداخـت جریمـھ تـا قبـل از مسـابقھ بعـدی شـناگر   ::  توجهتوجه

درصورت عدم پرداخت جریمھ توسط سرپرست تیم ، شناگر درصورت عدم پرداخت جریمھ توسط سرپرست تیم ، شناگر . . خواھدبود خواھدبود 
  . . خاطی از حضور در ادامھ مسابقات حذف می گرددخاطی از حضور در ادامھ مسابقات حذف می گردد

، ، توسط سرپرست تـیم توسط سرپرست تـیم اعتراض بھ نتیجھ ھرمسابقھ باید بھ صورت کتبی اعتراض بھ نتیجھ ھرمسابقھ باید بھ صورت کتبی   --٧٧
  مبلغمبلغبا با ھمراه ھمراه   نیمروزنیمروزمسابقات آن مسابقات آن دقیقھ پس از پایان دقیقھ پس از پایان   ٣٠٣٠حداکثر حداکثر 

    ..بھ سرداور مسابقھ تحویل داده شودبھ سرداور مسابقھ تحویل داده شود) ) لایرلایر۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠((پانصد ھزار لایر پانصد ھزار لایر 
درصورتی کھ شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیـین درصورتی کھ شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیـین   --٨٨

خط شنا بھ دالیل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت خط شنا بھ دالیل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت 
را تا را تا   تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیھ مواد شناتأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیھ مواد شنا

  ..پایان مسابقات ھمان روز نخواھد داشت پایان مسابقات ھمان روز نخواھد داشت 
آدرس آدرس از طریـق  از طریـق    9944//66//0505مـورخ  مـورخ  شـنبه  شـنبه    پـنج پـنج ارنج تیم حداکثر تا پایان وقـت اداري روز  ارنج تیم حداکثر تا پایان وقـت اداري روز  فایل الکترونیکی فایل الکترونیکی   ارسالارسال  --99

پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییـري  پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییـري    بدیهی است بدیهی است . . انجام گردد انجام گردد   AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR    ::  شرقی شرقی ..هیات شناي آهیات شناي آالکترونیکی الکترونیکی 
  ..نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شدنمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد  برگه هاي ارسالی دادهبرگه هاي ارسالی دادهدر در 

ضمن ارسـال مـواد مسـابقات شـنا و برنامـھ روزانـھ ضمن ارسـال مـواد مسـابقات شـنا و برنامـھ روزانـھ   ::تذکر مھمتذکر مھم
مسابقات و برگھ ارنج تیم ھا خواھشمند است دستور فرمایید مراتب مسابقات و برگھ ارنج تیم ھا خواھشمند است دستور فرمایید مراتب 

ھررده سـنی، ھررده سـنی،   شناگر درشناگر در((باذکر نفرات باذکر نفرات را الزاماً را الزاماً   اعالم آمادگی خوداعالم آمادگی خود
ــت ــی، سرپرس ــتمرب ــی، سرپرس ــاریخ ) )   و داورو داور  مرب ــا ت ــداکثر ت ــاریخ ح ــا ت ــداکثر ت ــق   9944//66//22ح ــق ازطری ازطری

) ) AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR  ((بـھ آدرسبـھ آدرس  ھیاتھیات  و پست الکترونیکیو پست الکترونیکی  ٠۴١٣۵۵۶٠۵۵۵٠۴١٣۵۵۶٠۵۵۵نمابرنمابر
، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگھ ارنج تا ، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگھ ارنج تا نمائیدنمائیدارسال ارسال 

تاریخ فوق از ورود تیم ھای فاقد برگھ ارنج جلوگیری بعمل خواھد تاریخ فوق از ورود تیم ھای فاقد برگھ ارنج جلوگیری بعمل خواھد 
    ..آمدآمد

ــاده  ــاده م ــور از   ::1010م ــر کش ــنای سراس ــای ش ــدی ھیأتھ ــره من ــور بھ ــور از بمنظ ــر کش ــنای سراس ــای ش ــدی ھیأتھ ــره من ــور بھ بمنظ

توانمندیھای بخش خصوصی، حضور تیم ھای ورزشی تحت عنوان باشگاه توانمندیھای بخش خصوصی، حضور تیم ھای ورزشی تحت عنوان باشگاه 



در در   با معرفی نامھ ھیات شنای اسـتانبا معرفی نامھ ھیات شنای اسـتان  و یا مؤسسات فرھنگی ورزشیو یا مؤسسات فرھنگی ورزشی
  . . این مسابقات بالمانع میباشداین مسابقات بالمانع میباشد

  ظرفیت پذیرشظرفیت پذیرشر صورت افزایش تیم ھای شرکت کننده و عدم ر صورت افزایش تیم ھای شرکت کننده و عدم دد: : تبصره تبصره 

، اولویت با ھیاتھا و تیم ھایی است کھ در زمان مقرر ، اولویت با ھیاتھا و تیم ھایی است کھ در زمان مقرر محل اسکان محل اسکان 
الزم بذکر است الزم بذکر است ..اعالم آمادگی و برگھ ارنج خود را ارسال نموده انداعالم آمادگی و برگھ ارنج خود را ارسال نموده اند

استانھا خواھد استانھا خواھد   ییدر شرایط یکسان اولویت پذیرش با ھیاتھای شنادر شرایط یکسان اولویت پذیرش با ھیاتھای شنا
  ..بودبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  1394شهریور  -جام قهرمانی آذربایجان) مسافت کوتاه (پسران مسابقات شناي 
  )سال 15زیر(نوجوانانرده سنی 

 

 

مسابقات) منوي (برنامه غذایی   

تاریخ/روز صبحانه نهار شام  

ماست   –چلو جوجه کباب 
 و نوشیدنی

9/6/94شنبه      دو ----  -----   

ماست  –زرشک پلو با مرغ 
 و نوشیدنی

 -کوبیده چلوکباب 
 نوشیدنی

 -نان  -مربا- پنیر-کره
 چاي

10/6/94شنبه سه   

چلوکباب کوبیده و 
 نوشیدنی

باقالپلو با گوشت          
یا  قورمه سبزي         

 -نان  -مربا- پنیر-کره
 چاي

11/6/94دوشنبه   

 -نان  - مربا - پنیر-کره -----  ------ 
 چاي

12/6/94سه شنبه   

 

 

 

 

 

 

  

 روز اولصبح  عصر روز اول صبح روز دوم عصر روز دوم

  متر آزاد 200 متر آزاد 50 متر آزاد 100 متر کرال پشت 50

 متر کرال پشت 100 متر کرال پشت 200 متر قورباغه 200 متر مختلط انفرادي 100

 متر قورباغه 50 متر قورباغه 100 متر مختلط انفرادي 200 متر پروانه 50

 متر پروانه 200 متر آزاد تیمی 4×100 متر پروانه 100 متر مختلط تیمی 4×100



 

 فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
1394 سالشهریور  –آذربایجان   پسرانقهرمانی جام  )مسافت کوتاه (مسابقات شناي   

------------------- باشگاه  / استان برگ ارنج تیم   
:اسامی تیم  

1-           4-        7- 

2-           5-        8- 

3-                                                                  6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر قورباغه 50 4      

متر قورباغه 100 5      

متر قورباغه 200 6      

پشتمتر کرال  50 7      

متر کرال پشت 100 8      

متر کرال پشت 200 9      

متر پروانه 50 10      

متر پروانه 100 11      

متر پروانه 200 12      

متر مختلط انفرادي 100 13      

متر مختلط انفرادي 200 14      

متر آزاد تیمی 4×100 15      

متر مختلط تیمی 4×100 16      

 

تیمامضاء مربی   



 

  فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

  ◌ً  آذربایجان قهرمانیجام ً  ي شنا پسر مشخصات فردي شرکت کننده در مسابقات

  )1394ماه شهریور(سال  14- 11رده هاي سنی نوجوانان 

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

  تلفن تماس شناگر  محل تولد  تاریخ تولد  ملی شماره  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

1                /      /13      

2                 /      /13      

3                  /      /13      

4                  /      /13      

5                 /      /13      

6                  /      /13      

7                  /      /13      

8                 /     /13      

  :سرپرست  تیم /مشخصات مربی

  تلفن تماس  درجه کارت  تاریخ تولد  شماره شناسنامه  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

1                 /      /13      

    سرپرست    13/      /                  2

  مهرو امضاء/مدیرعامل باشگاه /رئیس هیات شناي استان                                                                                                   


