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اجرایی آئین نامه  

(کوتاه مسافت)شنا مسابقات   

"آذربایجان جام قهرمانی"  

 (1380-1383 متولدین ) سال15زیر سنی رده 

ویژه دختران - 94شهریور  26لغایت  25  



  شنا مسافت کوتاهشنا مسافت کوتاهمقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

جام جام   --تحات نناوانتحات نناوان  ساا  ساا    1515زیار زیار   نوجوانااننوجواناان  ییرده سنرده سن  دردر  دختراندختران

به شرح به شرح     کشورکشور  جهت توسعه كمي و كیفي شنايجهت توسعه كمي و كیفي شناي    --قهرمانی آذربایجان قهرمانی آذربایجان 

در نظر داشتن مفاد در نظر داشتن مفاد   است بااست با  مقتضيمقتضي  هذاهذایینلنل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییجدو  ذجدو  ذ

سابقات   ممییبخشنامه نسبت به انزام تبخشنامه نسبت به انزام ت  ننییاا شرکت درم سابقات آن استان جهت  شرکت درم آن استان جهت 

    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور 

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

    نفرنفر  11الف( سرپرست الف( سرپرست 

    نفرنفر  11ب( مربی ب( مربی 

  نفر نفر   88ج( ورزشکار ج( ورزشکار 

خواهاد خواهاد نفرنفر  1010  حداکثر نفرات انزامی انم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداکثر نفرات انزامی انم از مربی، سرپرست، ورزشکار

      بود.بود.

:محل وزمان اجرای مسابقات 

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

  نوجواناننوجوانان

  ((دختردختر))
13831383--  

13138080  

سه سه بعدازظهربعدازظهر

    شنبهشنبه

سانت سانت 13913944//66//2424

1144:00:00  

2525//66//13913944  2626//66//13913944  
صبح روز صبح روز 

  جمعهجمعه

2727//66//13913944    

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

بعاد از ههاارراه بعاد از ههاارراه   ––آزادی آزادی خیاباان خیاباان   ––تبریاز تبریاز   --شارقیشارقی  ..آآ  محل برگزاری:

  آبادگرانآبادگراناستخر استخر   --روبروی پمپ بنزین روبروی پمپ بنزین   --ماراالنماراالن

  ––بطرف بیمارستان شمس بطرف بیمارستان شمس   --ههارراه آبرسانیههارراه آبرسانی––تبریزتبریز  --شرقیشرقی  ..آآ  محل اسکان:

  ستاره آبشارانستاره آبشاران33هتل هتل   ––جنب گلفروشی گلها جنب گلفروشی گلها 

خاانم حا ج باا خاانم حا ج باا   --0914412356709144123567خانم قصاب زاده با تلفن خانم قصاب زاده با تلفن  : مسئول پذییر  

    0914313705309143137053تلفن تلفن 

 برگزاری مسابقات:چگونگی 

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.( ( TTiimmee  FFiinnaall))مسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی   --11

آغاز خواهد شاد.آغاز خواهد شاد.  1717رأس سانت رأس سانت   نصرنصرو و   99رأس سانت رأس سانت   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

سانت    خر راس  صر روز آ سانت )زمان استارت مساابقات ن خر راس  صر روز آ غاز   1616)زمان استارت مساابقات ن غاز آ آ

    خواهد شد.(خواهد شد.(

مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر   --33

به بهآخرین روز مسابقات با اهداي كاپ قهرماني  تایم تایم                           آخرین روز مسابقات با اهداي كاپ قهرماني 

      هاي برتر برگزار خواهد شد.هاي برتر برگزار خواهد شد.

:کنگره مسابقات 
حل   شهریور(شهریور(2424شنبه شنبه سه سه ))روز قبل از مسابقاتروز قبل از مسابقات  2121رأس سانت رأس سانت  حل در م در م

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.اردو اردو 

: دستورجلسه  
      ت وت قرآن کریم ت وت قرآن کریم   --11

    خیر مقدم خیر مقدم   --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --33

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44

  سرپرستان تیم ها سرپرستان تیم ها جهت حذف شناگران توسط جهت حذف شناگران توسط آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی --55



  به شرح ذیل می باشند:به شرح ذیل می باشند:  ( ( فنی وانضباطیفنی وانضباطی  ))  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   توجهتوجه

      فدراسیونفدراسیون  فنیفنیناظرناظر  --11

  ناظرداوری فدراسیون  ناظرداوری فدراسیون    --22

  مسابقاتمسابقات  کلکل  سرپرستسرپرست  --33

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55

 نیاز:مدارک مورد 

      آنآنی ی تصویرتصویرفایل فایل وارسا  وارسا    همراه داشتن اصل شناسنامه نکس دارهمراه داشتن اصل شناسنامه نکس دار--11

  ارائاهارائاه  باشاد،باشاد،دارای شناسنامه نکاس دار ندارای شناسنامه نکاس دار ن  ییهنانچه ورزشکارهنانچه ورزشکار  :1تبصره

)از آماوز  و )از آماوز  و نکس دار معتبرنکس دار معتبر  گواهی اشتغا  به تحصیلگواهی اشتغا  به تحصیلفایل تصویری فایل تصویری 

    الزامی است. الزامی است.   اصل شناسنامه والدیناصل شناسنامه والدین  و همراه داشتن و همراه داشتن پرور (  پرور (  

  و ارسا  فایل دیجیتالی آنو ارسا  فایل دیجیتالی آن  33××44قطعه نکس قطعه نکس   یکیک  --22

  ییتصویرتصویرفایل فایل و ارسا  و ارسا    ((13941394صادره صادره کارت بیمه پزشكي ورزشی )کارت بیمه پزشكي ورزشی )  --33

  آنآن

فایل فایل )ویژه مربی( و ارسا  )ویژه مربی( و ارسا    22درجه درجه داشتن حداقل کارت مربیگری داشتن حداقل کارت مربیگری   --44

  آنآن  ییتصویرتصویر

    آنآن  ییتصویرتصویر  فایل فایل   همراه داشتن کارت ملی وارسا همراه داشتن کارت ملی وارسا   --55

 مدارک فاو مدارک فاو )با نام هر شناگر ثبت گردد ( )با نام هر 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 ارسا  فقط از طریق ارسا  

  الزامی است.الزامی است.  نیزنیز  همراه داشتن اصل مدارکهمراه داشتن اصل مدارک

از طریق از طریق   9494//0606//1616می بایست حداکثر تا تاریخ می بایست حداکثر تا تاریخ   ( ( IIDDشناسایی )شناسایی )فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت   --66

بذذه آدرل الکترونیکذذی :                                                                   بذذه آدرل الکترونیکذذی :                                                                     آذربایجذذان شذذرقیآذربایجذذان شذذرقی  فایذذل الکترونیکذذی  بذذه آدرل ایمیذذل هیذذست شذذنا ی اسذذتانفایذذل الکترونیکذذی  بذذه آدرل ایمیذذل هیذذست شذذنا ی اسذذتانارسذذال ارسذذال 

AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR      .ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد  

و  04135561900تلفن هیات شنای استان آ.شرقی ال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطالعات بیشتر با* جهت هماهنگی و ارس

  .تمال حاصل نمائید  09144144654خانم مهدوی نایب رئیس هیات با تلفن سرپرست اجرایی یا 

 تیکرمهم :* 
شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکار تويایحات شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکار تويایحات 

مذكور را   در شناسنامه صغردر شناسنامه صغر مذكور را سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات  سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات 

نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و 

مراه نداشاته  خود را باه ه مراه نداشاته از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه  خود را باه ه از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه 

حل  حل باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدو  وحتی با طی مرا باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدو  وحتی با طی مرا

    خواهد آمد.خواهد آمد.  قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعملقانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل

امورمالی 

اعذم از اعذم از   غیره ....( شرکت کنندگانغیره ....( شرکت کنندگان  وودرون شهری ، عوامل اجرایی درون شهری ، عوامل اجرایی ، ایاب و ذهاب ، ایاب و ذهاب هزینه های اردویی )غیا،اسکانهزینه های اردویی )غیا،اسکانکلیه کلیه   --11

  مبلذ  مبلذ    نفرنفرهر هر   مسابقات به ازاءمسابقات به ازاء  ورودیه ورودیه   و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم هایتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر  ،،ورزشکارورزشکار

بانک ملی بنام هیات بانک ملی بنام هیات   01091201280050109120128005که می بایست به شماره حساب که می بایست به شماره حساب ریال( خواهد بودریال( خواهد بود  22//100100//000000ریال )ریال )وهزاروهزار  میلیونمیلیوندودو

  شنای استان آ.شرقی واریز و فیش واریزی را همراه سایر مدارک ارسال نمایند. شنای استان آ.شرقی واریز و فیش واریزی را همراه سایر مدارک ارسال نمایند. 

، ، از آوردن نفرات ايافی تحت ننوان )اولیاءبازیکنان، راننده از آوردن نفرات ايافی تحت ننوان )اولیاءبازیکنان، راننده   --22

    خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝همراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جداهمراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جدا

  



  

مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

ند   تایمتایمدر هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر   --11 ند میتوا میتوا

    در مسابقات شرکت کند.در مسابقات شرکت کند.

هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.  --22

      

سابقه   --33 یک رشاته م سابقه تمامی شناگران انزامی می بایست حداقل در  یک رشاته م تمامی شناگران انزامی می بایست حداقل در 

  دهند.دهند.

ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک سانت قبل از شارو  ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک سانت قبل از شارو    --44

  مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.

به کلیه نفرات او ، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و به کلیه نفرات او ، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و   --66

    می شود.می شود.ء ء   مدا  اهدامدا  اهدا

: مدا  ، جام وصدور احکاام قهرماانی مساابقات توساط هیاات : مدا  ، جام وصدور احکاام قهرماانی مساابقات توساط هیاات   توجهتوجه

  میزبان تهیه و اهداء می گردد.میزبان تهیه و اهداء می گردد.

قرر   --77 قرر درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و م درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و م

یر پزشاکی ازحضاور در  یر پزشاکی ازحضاور در گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غ گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غ

لایر( جریماه لایر( جریماه     11//000000//000000))یک میلیون لایر یک میلیون لایر مسابقه خودداری نماید مبلغ مسابقه خودداری نماید مبلغ 

  برای هر مورد دریافت خواهد گردید.برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

مهلات پرداخات جریماه تاا قبال از مساابقه بعادی شاناگر مهلات پرداخات جریماه تاا قبال از مساابقه بعادی شاناگر   ::  توجهتوجه

شناگر  شناگر خواهدبود . درصورت ندم پرداخت جریمه توسط سرپرست تیم ،  خواهدبود . درصورت ندم پرداخت جریمه توسط سرپرست تیم ، 

  خاطی از حضور در ادامه مسابقات حذف می گردد. خاطی از حضور در ادامه مسابقات حذف می گردد. 

، ، سرپرست تذیمسرپرست تذیمتوسط توسط انتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی انتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی   --88

  مبلغمبلغبا با همراه همراه   مسابقات آن نیمروزمسابقات آن نیمروزدقیقه پس از پایان دقیقه پس از پایان   3030حداکثر حداکثر 

    لایر( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.لایر( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.500,000500,000))پانصد هزار لایر پانصد هزار لایر 

یین   --99 یین درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تایم و تع درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تایم و تع

خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در مسابقات امتنا  نماید درصورت خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در مسابقات امتنا  نماید درصورت 

تا  تا تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را  تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را 

  پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

آدرل آدرل از طریذق از طریذق   9944//66//2020مذور  مذور  شذنبه شذنبه   پذنجپذنجارنج تیم حداکثر تا پایان وقذت اداری روز ارنج تیم حداکثر تا پایان وقذت اداری روز فایل الکترونیکی فایل الکترونیکی   ارسالارسال  --1010

پس از اتمام تاریخ میکور هیچگونه تغییذری پس از اتمام تاریخ میکور هیچگونه تغییذری   انجام گردد . بدیهی است انجام گردد . بدیهی است   AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR    ::  هیات شنای آ.شرقی هیات شنای آ.شرقی الکترونیکی الکترونیکی 

  نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.  در برگه های ارسالی دادهدر برگه های ارسالی داده

نه   تذکر مهم:تذکر مهم: شنا و برناماه روزا نه يامن ارساا  ماواد مساابقات  شنا و برناماه روزا يامن ارساا  ماواد مساابقات 

مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب 

سنی،   باذکر نفرات )شناگر درباذکر نفرات )شناگر دررا الزاما  را الزاما    ان م آمادگی خودان م آمادگی خود سنی، هررده  هررده 

ازطریااق ازطریااق   9944//66//1616( حااداکثر تااا تاااری  ( حااداکثر تااا تاااری    و داورو داور  مرباای، سرپرسااتمرباای، سرپرساات

( ( AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR  ((باه آدرسباه آدرس  هیاتهیات  و پست الکترونیکیو پست الکترونیکی  0413556055504135560555نمابرنمابر

تا نمائیدنمائیدارسا  ارسا   تا ، شایان ذکر است در صورت ندم ارسا  برگه ارنج  ، شایان ذکر است در صورت ندم ارسا  برگه ارنج 

تاری  فو  از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد تاری  فو  از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد 

    آمد.آمد.

بمنظااور بهااره مناادی هیأتهااای شاانای سراساار کشااور از بمنظااور بهااره مناادی هیأتهااای شاانای سراساار کشااور از   ::1111مذذاده مذذاده 

توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت ننوان باشاگاه توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت ننوان باشاگاه 



در در   با معرفی نامه هیات شنای اساتانبا معرفی نامه هیات شنای اساتان  و یا مؤسسات فرهنگی ورزشیو یا مؤسسات فرهنگی ورزشی

  این مسابقات ب مانع میباشد. این مسابقات ب مانع میباشد. 

  ر صورت افزایش تیم های شرکت کننده و ندم ظرفیت پذیر ر صورت افزایش تیم های شرکت کننده و ندم ظرفیت پذیر ددتبصره : تبصره : 

، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر محل اسکان محل اسکان 

ان م آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا  نموده اند.الزم بذکر است ان م آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا  نموده اند.الزم بذکر است 

استانها خواهد استانها خواهد   ییدر شرایط یکسان اولویت پذیر  با هیاتهای شنادر شرایط یکسان اولویت پذیر  با هیاتهای شنا

  بود.بود.

 

 

 1394شهریور  -)مسافت کوتاه ( جام قهرمانی آذربایجان دخترانمسابقات شنای 

 سال( 15رده سنی نوجوانان)زیر

 

 برنامه غیایی )منوی ( مسابقات 

 روز/تاریخ صبحانه نهار شام

ماست   –چلو جوجه کباب 

 و نوشیدنی

24/6/49شنبه   سه  ---- -----  

 ماست –زرشک پلو با مرغ 

 و نوشیدنی

 -کوبیده چلوکباب 

 نوشیدنی

 - نان -مربا-پنیر-کره

 چای

25/6/49شنبه  چهار  

نوشیدنی  -اسپاگتی  باقالپلو با گوشت           

یا  قورمه سبزی         

 - نان -مربا-پنیر-کره

 چای

26/6/49شنبه پنج   

 - نان -مربا -پنیر-کره ----- ------

 چای

27/6/49جمعه       

 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 انفرادی 100

 متر قورباغه 50 متر قورباغه 100 متر مختلط انفرادی 200 متر پروانه 50

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



 

 

شنای جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون   

1394 سالشهریور  –دخترانآذربایجان   قهرمانی جام  )مسافت کوتاه (مسابقات شنای   

-------------------استان / باشگاه  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      

متر کرال پشت 50 7      

متر کرال پشت 100 8      

متر کرال پشت 200 9      

پروانهمتر  50 10      

متر پروانه 100 11      

متر پروانه 200 12      

یمتر مختلط انفراد 100 13      

یمتر مختلط انفراد 200 14      

متر آزاد تیمی 4×100 15      

یمتر مختلط تیم 4×100 16      

 

امضاء مربی تیم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 ً   آذربایجان قهرمانیجام   ًی شنا دختر مسابقاتمشخصات فردی شرکت کننده در 

 (1394ماه شهریورسال ) 14-11رده های سنی نوجوانان 

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

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

1            /      /13   

2             /      /13   

3              /      /13   

4              /      /13   

5             /      /13   

6              /      /13   

7              /      /13   

8            /      /13   

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

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

1             /      /13   

  سرپرست   13/      /              2

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء                                                                                                   


