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 آئین نامه

                  شنا انتخابی تیم ملی مسابقات 

پسران (بلندمسافت )  

                      ود شهید یادب

"حسن نوفالح"  
(به پایین 1379 )متولدین سال به باال 15سنی  رده  

استخر آزادی تهران -ماه شهریور 6لغایت  5  

اصفهان استان  



 
  بلنن بلنن شننا مسنافت شننا مسنافت مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

جهت  اعزام جهت  اعزام   پسرانپسران  به باالی به باالی   سالسال  1515  ییسنسن  های های   ردهردهانتخابی تیم ملی انتخابی تیم ملی 

به  مسابقات  قهرمانی  شنای   رده های   سننی   سسنیا  اتانلنن   به  مسابقات  قهرمانی  شنای   رده های   سننی   سسنیا  اتانلنن   

بنه بنه   ""  حسن نوفالححسن نوفالح" " نادبود  شهی   سرافراز    نادبود  شهی   سرافراز        ؛ ؛   عنوانعنوان  تحت تحت (  (  20152015

  است بااست با  مقتضيمقتضي  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  استان تهران استان تهران در در   للننج ول ذج ول ذ  شرحشرح

هت   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  نننندر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا هت سن استان ج سن استان ج

    ..  ییئئاق ام فرمااق ام فرمامذكور مذكور شرکت درمسابقات شرکت درمسابقات 

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

  بصورت سزاد می باش .بصورت سزاد می باش .  در مسابقات انتخابی تیم ملیدر مسابقات انتخابی تیم ملیحضور شناگران حضور شناگران   --

بن ون محن ودنت بن ون محن ودنت توسط هیاتها /تیم ها / باشگاهها توسط هیاتها /تیم ها / باشگاهها ام شناگران ام شناگران اعزاعز  --

  خواه بود.خواه بود.

به اعالم رکوردهای ورودی انن مسابقات توسط سرمربی به اعالم رکوردهای ورودی انن مسابقات توسط سرمربی   عنانتعنانت: با : با   توجهتوجه

سابقات   تیم ملی ادر سانت ف راسیون موجود است(تیم ملی ادر سانت ف راسیون موجود است( سابقات شناگرانی به انن م شناگرانی به انن م

را داشننته را داشننته مننورد نظننرمننورد نظننر  ی ی توانننانی تبننت رکوردهنناتوانننانی تبننت رکوردهننا  اعننزام شننون  کننهاعننزام شننون  کننه

هاست با ست با باشن .ب نهی اباشن .ب نهی ا می سن شناگران اعزا هاهیاتهانی که رکورد  می سن شناگران اعزا   ،،  هیاتهانی که رکورد 

داشته باشن ، برخورد طبق داشته باشن ، برخورد طبق   رکوردهای اعالم ش هرکوردهای اعالم ش هبه به اختالف زنادی نسبت اختالف زنادی نسبت 

  11//000000//000000شنای دارای اختالف مبلغ شنای دارای اختالف مبلغ ابه ازاء هرابه ازاء هر  مالی مسابقاتمالی مسابقات  ضوابطضوابط

    خواه  ش  . خواه  ش  .   لایر (لایر (

مه هیاتهنای شننا   -- فی نا مه هیاتهنای شننا ب ون معر فی نا شناگران در اننن ،،ب ون معر شناگران در اننن از پنذنر   از پنذنر  

  جلوگیری بعمل می سن .جلوگیری بعمل می سن .مسابقات مسابقات 

    

 وزمان اجرای مسابقات:رده سنی 

 پایان مسابقات شروع مسابقات متولدین اپسران(اپسران(رده سنی

سال و به سال و به   1515

  باالباال

و و   13791379

به به 

  پانین پانین 
0505//0606//13913944  0606//0606//13913944  

برگزاری  استخر محل : 

اسنتخر اسنتخر   --مجموعنه ورزشنی سزادیمجموعنه ورزشنی سزادی  ––تهنران تهنران   ––تهنران تهنران اسنتان اسنتان : :   مساابقه  محل برگزاری

  انی سزادیانی سزادیقهرمقهرم

:چگونگی برگزاری مسابقات 

  برگزار خواه  ش .برگزار خواه  ش .اتانم فینال( اتانم فینال( مسابقات به صورت نهانی مسابقات به صورت نهانی   --11

    

سغاز خواه  سغاز خواه    1717رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   1010رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

  سغاز خواه  ش .(سغاز خواه  ش .(  1616امسابقات عصر روز دوم راس ساعت امسابقات عصر روز دوم راس ساعت ش ش 

  به شرح ذنل می باشن :به شرح ذنل می باشن :  ( ( فنی وانضباطیفنی وانضباطی  اا  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری* * 

  ناظرفنی ف راسیون  ناظرفنی ف راسیون    --11

  ناظرداوری ف راسیون  ناظرداوری ف راسیون    --22

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --33

  سرپرست اجرانی مسابقات سرپرست اجرانی مسابقات   --44

  سرداور مسابقات سرداور مسابقات   --55

  

    



:مدارک مورد نیاز 

  اصل شناسنامه عکس دار اصل شناسنامه عکس دار   همراه داشتنهمراه داشتن--11

  ارائنهارائنه  باشن ،باشن ،دارای شناسننامه عکنس دار ندارای شناسننامه عکنس دار ن  ییچنانچه ورزشنکارچنانچه ورزشنکار  :1تبصره

ز  و پرور (  نا اصل ز  و پرور (  نا اصل ااز سموااز سموعکس دار معتبرعکس دار معتبر  گواهی اشتغال به تحصیلگواهی اشتغال به تحصیل

    الزامی است. الزامی است.   شناسنامه وال ننشناسنامه وال نن

    33××44قطعه عکس قطعه عکس   نکنک  --22

    ((13913944صادره صادره کارت بیمه پزشكي ورزشی اکارت بیمه پزشكي ورزشی ا  --33

  الزامی است.الزامی است.  نا شناسنامهنا شناسنامه  کارت ملیکارت ملیاصل اصل همراه داشتن همراه داشتن   --44

  اروز اول(اروز اول(  مسابقاتمسابقات  شروعشروعساعت قبل از ساعت قبل از دودوتبت نام شناگران از تبت نام شناگران از :  2تبصره 

  ..انجام میپذنرد.انجام میپذنرد.

  تماس نمایید. 3داخلی  88827526با کمیته فنی شنای فدراسیون با تلفن ماهنگی و کسب اطالعات بیشتر جهت ه : توجه 

 تذکرمهم :* 
صغر  صغر شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه  شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه 

لذا  لذا سن داشته باشن  حق شرکت در مسابقات مذكور را نخواهن  داشت،  سن داشته باشن  حق شرکت در مسابقات مذكور را نخواهن  داشت، 

زامی بوده و از شرکت شناگرانی که زامی بوده و از شرکت شناگرانی که به همراه داشتن اصل شناسنامه البه همراه داشتن اصل شناسنامه ال

نا بنه هردلیلنی  شن  و  نا بنه هردلیلنی اصل شناسنامه خود را به همراه ن اشته با شن  و  اصل شناسنامه خود را به همراه ن اشته با

قانونی حل  قانونیشناسنامه سنان مخ و  وحتی با طنی مرا حل  صغرسنن داشنته صغرسنن داشنته   ؛؛شناسنامه سنان مخ و  وحتی با طنی مرا

  باشن  جلوگیری بعمل خواه  سم .باشن  جلوگیری بعمل خواه  سم .

امورمالی 

  سرپرساتسرپرساتی و ی و بابامرمر  ،،اعم از ورزشکاراعم از ورزشکار  رکت کنندگانرکت کنندگان( ش( شذهابذهاب  وو، ایاب ، ایاب هزینه های اردویی )غذا،اسکانهزینه های اردویی )غذا،اسکان  پرداختپرداختمسئولیت پیش بینی و مسئولیت پیش بینی و   --11

  و فدراسیون تعهدی دراین خصوص نخواهد داشت.و فدراسیون تعهدی دراین خصوص نخواهد داشت.اعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم های  بعهده هیاتهای شنای استانها و بعهده هیاتهای شنای استانها و 

ه ه   --22 نه هنای اجراننی مسنابقات بع ه ه مسئولیت برگزاری و تامین هزن نه هنای اجراننی مسنابقات بع مسئولیت برگزاری و تامین هزن

  ف راسیون شنا خواه  بود.ف راسیون شنا خواه  بود.

ابقات:مقررات فنی وشیوه برگزاری مس 
      هر شناگر می توان  در کلیه مواد انفرادی شرکت نمان .هر شناگر می توان  در کلیه مواد انفرادی شرکت نمان .  --11

س  --22 ست و منالک ک س  انن مسابقات ب ون اه اء حکم و م ال قهرمنانی ا ست و منالک ک انن مسابقات ب ون اه اء حکم و م ال قهرمنانی ا

  سسیا است.سسیا است.رده های سنی رده های سنی مسابقات مسابقات اعزامی به اعزامی به رکورد ورودی رکورد ورودی 

قرر   --33 قرر درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج تبنت گردنن ه و م درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج تبنت گردنن ه و م

ضور در گردد درمسابقه شرکت نمانگردد درمسابقه شرکت نمان یر پزشنکی ازح نل غ ضور در   اما بنه دال یر پزشنکی ازح نل غ   اما بنه دال

هر منورد     11//000000//000000مسابقه خودداری نمان  مبلغ امسابقه خودداری نمان  مبلغ ا هر منورد لایر( جرنمه برای  لایر( جرنمه برای 

    درنافت خواه  گردن .درنافت خواه  گردن .

، ، توسا  سرپرسات تایمتوسا  سرپرسات تایماعتراض به نتیجه هرمسابقه بان  به صورت کتبنی اعتراض به نتیجه هرمسابقه بان  به صورت کتبنی   --44

لغا  3030ح اکثر ح اکثر  لغادقیقه پس از پانان هر ماده همراه مب لایر( بنه لایر( بنه 500,000500,000دقیقه پس از پانان هر ماده همراه مب

    سرداور مسابقه تحونل داده شود.سرداور مسابقه تحونل داده شود.

خط   --55 خط درصورتی که شناگری بع  از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین  درصورتی که شناگری بع  از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین 

ن  درصنورت  ناع نما سابقات امت ن  درصنورت شنا به دالنل پزشکی از شنرکت در م ناع نما سابقات امت شنا به دالنل پزشکی از شنرکت در م

تأنی  پزشک مسابقات، دنگر اجازه شرکت در بقیه منواد شننا را تنا تأنی  پزشک مسابقات، دنگر اجازه شرکت در بقیه منواد شننا را تنا 

  اشت .اشت .پانان مسابقات همان روز نخواه  دپانان مسابقات همان روز نخواه  د

به منظور تسرنع در برگزاری مسابقات مقتضی است طبق برنامه به منظور تسرنع در برگزاری مسابقات مقتضی است طبق برنامه   ::تذکر مهمتذکر مهم

شناگر قنبال  تعینین  هر  های  شناگر قنبال  تعینین مسابقات اپیوست می باش ( لیست رشته  هر  های  مسابقات اپیوست می باش ( لیست رشته 

  گردد.گردد.

  



  

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

4139 سال ماه شهریور –"  یادبود شهید حسن نوفالح " انتخابی تیم ملی  بلند مسافت پسران مسابقات شنای  

-------------------/ باشگاه    برگ ارنج تیم استان   

:( و باال سال 15) اسامی تیم  

1-          4-                  7- 

2-          5-                                 8- 

3-                                                                      6- 

امواد شن ردیف  رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول 

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر آزاد 800 5      

متر آزاد1500 6      

متر قورباغه 50 7      

متر قورباغه 100 8      

متر قورباغه 200 9      

متر کرال پشت 50 10      

کرال پشت متر 100 11      

متر کرال پشت 200 12      

متر پروانه 50 13      

متر پروانه 100 14      

متر پروانه 200 15      

یمتر مختل  انفراد 200 16      

یمتر مختل  انفراد 400 17      

 

 امضاء مربی تیم

 



                                                                    

 "  یادبود شهید حسن نوفالح " رده های سنیانتخابی تیم ملی  نامه مسابقات شنایبر

 استخر آزادی تهران - 94شهریور 6لغایت 5  

 می باشد. شناگراندر اختیار ساعت قبل از شروع مسابقات  نظور گرم کردن از یکبه ممسابقات استخر توجه : 

 سال14رده سنی زیر  C گروه -سال  17-15رده سنی  B گروه –سال  18رده سنی باالی    Aگروه 

 رشته های عصر

 17راس ساعت 

 رشته های صبح

 ایام  مسابقات  10راس ساعت 

 (متر آزاد) 100 -15

 (متر آزاد ) 200  -16

 (متر پروانه ) 50  -17

 (متر قورباغه ) 200 – 18

 (متر قورباغه  ) 100 – 19

 (متر قورباغه ) 100 – 20

 (متر کرال پشت ) 50 -21

 (متر پروانه ) 50  -22

 (متر مختل  انفرادی ) 200 -23

 (متر مختل  انفرادی ) 400  -24

 (متر مختل  انفرادی )  200 -25

 (متر آزاد ) 1500 – 26

 (متر آزاد ) 27-800

 (متر آزاد ) 200 -28

 ()متر قورباغه 200 -1

 ()ورباغه متر ق 100 -2

 (متر قورباغه ) 50  -3

 (متر آزاد ) 100  -4

 (متر آزاد ) 200 -5

 (متر آزاد ) 400 -6

 ( متر کرال پشت ) 50 -7

 ( متر پروانه ) 50 -8

 (متر پروانه ) 100 -9

 (متر مختل  انفرادی ) 400 -10

 (متر مختل  انفرادی) 200 -11

 (متر کرال پشت ) 200  -12

 (متر مختل  انفرادی) 400  -13

 (متر آزاد ) 800  -14

 روز اول

 پنجشنبه

 (متر آزاد ) 50 -41

 (متر آزاد ) 50 -42

 (متر آزاد ) 50  -43

 (متر کرال پشت ) 100 -44

 (متر کرال پشت ) 100 -45

 (متر کرال پشت ) 100 -46

 (متر آزاد ) 1500 -47

 (متر آزاد) 400 -48

 (متر آزاد ) 800 -49

 (متر پروانه ) 200 -50

 (انه )متر پرو200 -51

 (متر پروانه ) 200 -52

 (متر آزاد ) 100 -29          

 (متر پروانه ) 100 -30          

 (متر پروانه ) 100 -31          

 (متر کرال پشت ) 50 -32          

 (متر قورباغه ) 50 -33          

 (متر قورباغه ) 50  -34          

 (غه )متر قوربا 200 -35          

 (متر کرال پشت ) 200 -36          

 (متر کرال پشت ) 200 -37          

 (متر مختل  انفرادی ) 400 -38         

 (متر آزاد ) 39-400          

 (متر آزاد ) 1500 -40         

 روز دوم

 جمعه


