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 آئین نامه

دخترانبلند شنا مسافت مسابقات   

 قهرمانی کشور
 

(7713-9137 )متولدین سال17-15 سنی رده  

ماه  آبان  22 لغایت 21  

 استخر قهرمانی آزادی تهران



 
سافت است مسابقات است مسابقات گردیده گردیده مقررمقرر  شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییتصمتصمحسب حسب  سافت شنا م شنا م

سعه دختران دختران   سالسال    1717--1515  ییرده سنرده سن  دردرقهرمانی کشورقهرمانی کشور  بلندبلند هت تو سعه ج هت تو ج

ستخر قهرم انی     للی ی به شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  كمي و كیفي شناي كشوركمي و كیفي شناي كشور ستخر قهرم انی در ا در ا

در در   اس ت ب ااس ت ب ا  مقتض يمقتض ي  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.مجموعه ورزشی آزادی مجموعه ورزشی آزادی 

آن استان جهت آن استان جهت   ممیینسبت به اعزام تنسبت به اعزام تبخشنامه بخشنامه   ننیینظر داشتن مفاد انظر داشتن مفاد ا

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور شرکت درمسابقات شرکت درمسابقات 

ن:استا تعداد افراد اعزامی از 

  نفر(نفر(77ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا   66:):) استان تهراناستان تهران

 نفر(نفر(77ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا   66توابع تهران : )توابع تهران : )

  نفر(نفر(77  ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعاً ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعاً   66  :):)  اصفهاناصفهاناستان استان 

  نفر(نفر(77ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا   66استان البرز : )استان البرز : )

ورزشکار+یک مربی ی ا سرپرس ت جمع ًا ورزشکار+یک مربی ی ا سرپرس ت جمع ًا   66استان آذربایجان شرقی : )استان آذربایجان شرقی : )

  نفر(نفر(77

ورزش کار+یک مرب ی ی ا سرپرس ت ورزش کار+یک مرب ی ی ا سرپرس ت   66استان چهارمحال و بختی اری : )استان چهارمحال و بختی اری : )

  نفر(نفر(77جمعًا جمعًا 

  نفر(نفر(77ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا   66: ): )  رضويرضوياستان خراسان استان خراسان 

  نفر(نفر(77ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا   66استان قزوین : )استان قزوین : )

  نفر(نفر(77ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا ورزشکار+یک مربی یا سرپرست جمعًا   66: ): )  استان فارساستان فارس

  نفر(نفر(22ورزشكار + یك مربي یا سرپرست جمعًا ورزشكار + یك مربي یا سرپرست جمعًا   11ها : )ها : )سایر استانسایر استان

  

:محل وزمان اجرای مسابقات 

رده 

 ((دختراندختران))سنی
 خروج از اردو اتپایان مسابق شروع مسابقات ورود به اردو متولدین

  سالسال  1717--1515
13713777--

13713799  

عصر روز عصر روز 

چهارشنبه چهارشنبه 

2020//88//13941394  

2121//88//13941394  2222//88//13941394  
شنبه  شنبه    روزروزصبح صبح 

2323//88//13941394  

  09:0009:00ساعت ساعت 

 

شناگران: خوابگاه و برگزاری  استخر محل 

  ––کرج ، مجموعه ورزش ی آزادی کرج ، مجموعه ورزش ی آزادی ––اتوبان تهران اتوبان تهران   --تهرانتهراناستان استان : :   محل برگزاری

  استخر قهرمانی آزادیاستخر قهرمانی آزادی

کرج ، مجموعه ورزشی آزادی کرج ، مجموعه ورزشی آزادی ––اتوبان تهران اتوبان تهران   --استان تهراناستان تهران  :و پذیرش  گاهخواب محل

    آزادیآزادی  22خوابگاه شماره خوابگاه شماره   ––

  ........................................................................ مسئول پذیرش:

  
  

  

  

  
  



:چگونگی برگزاری مسابقات 

      مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.  --11

آغ از خواه د آغ از خواه د   1166  رأس س اعترأس س اعت  عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

      شد.شد.

مراس  م اختت  ام مس  ابقات بع  د از انج  ام آخ  رین رش  ته در مراس  م اختت  ام مس  ابقات بع  د از انج  ام آخ  رین رش  ته در   --33

فرات اول بعدازظهر آخرین روز مسابقات با بعدازظهر آخرین روز مسابقات با  به ن فرات اول توزی ع م دال  به ن توزی ع م دال 

    اهداي كاپ قهرماني به تیم هاي برتر برگزار خواهد شد.اهداي كاپ قهرماني به تیم هاي برتر برگزار خواهد شد.تاسوم وتاسوم و

    می باشد.می باشد.  فدراسیون شنافدراسیون شنابعهده بعهده     اهداء احکام قهرمانیاهداء احکام قهرمانی  --44

:کنگره مسابقات 
    استخرآزادیاستخرآزادیدر محل در محل ((9494//88//2020))روز قبل از مسابقات روز قبل از مسابقات   2121س ساعت س ساعت رأرأ

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم   --11

    خیر مقدم خیر مقدم   --22

    انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقاتانتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات  --33

نی  --44 ته ف نیتعداد اعضای کمی ته ف که   55تعداد اعضای کمی فر ب وده  که ن فر ب وده  فر از ط ر    33ن فر از ط ر  ن ن

ضر ب ا نفر از بین مربنفر از بین مرب  22فدراسیون شنا و فدراسیون شنا و  ضر ب ا یان و سرپرس تان حا یان و سرپرس تان حا

    اکثریت آراء خواهد بود.اکثریت آراء خواهد بود.

:مدارک مورد نیاز 

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

  ارائ هارائ ه  باشد،باشد،دارای شناسنامه عکس دار ندارای شناسنامه عکس دار ن  ییچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار  :1تبصره

)از آموزش و پرورش(  یا )از آموزش و پرورش(  یا عکس دار معتبرعکس دار معتبر  گواهی اشتغال به تحصیلگواهی اشتغال به تحصیل

    الزامی است. الزامی است.   اصل شناسنامه والدیناصل شناسنامه والدین

    33××44قطعه عکس قطعه عکس   یکیک  --22

    ((13913944صادره صادره کارت بیمه پزشكي ورزشی )کارت بیمه پزشكي ورزشی )  --33

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

  همراه داشتن کارت ملی همراه داشتن کارت ملی --55

 مدارک فوقمدارک فوق)با نام هر شناگر ثبت گردد ( )با نام هر شناگر ثبت گردد ( یر اسکن شده یر اسکن شده ووصصتت:  2تبصره 
،ل ذا ،ل ذا   می پ ذیردمی پ ذیرد    انجام انجام الکترونیکی الکترونیکی فایل فایل فقط از طریق ارسال فقط از طریق ارسال 

  ..ن اصل مدارک الزامی استن اصل مدارک الزامی استهمراه داشتهمراه داشت

از از   9494//88//1414تا تاریخ تا تاریخ حداکثر حداکثر مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست   فایل اسکن شدهفایل اسکن شده  --66

رسال شوود در رسال شوود در اا iinnffoo@@iirrssff..iirr  الکترونیکیالکترونیکی  به آدرسبه آدرس  فدراسیون شنافدراسیون شناآدرس ایمیل آدرس ایمیل به به   طریق ارسال فایل الکترونیکی طریق ارسال فایل الکترونیکی 

  رت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.رت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.صوصو

  سرپرسوت اجرایوی مسوابقاتمدارک و کسو  اطععوات بیشوتر با فایل الکترونیکی * جهت هماهنگی و ارسال

 حاصل نمائید. 88309318-88827526 تماس  با شماره بهاره موسویان خانم
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با ذکر توضیحات در شناس نامه با ذکر توضیحات در شناس نامه   شناگران درصورتی که به هر دلیلشناگران درصورتی که به هر دلیل

ند  مذكور را نخواه سابقات  ند صغر سن داشته باشند حق شرکت در م مذكور را نخواه سابقات  صغر سن داشته باشند حق شرکت در م

داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناس نامه الزام ی ب وده و از داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناس نامه الزام ی ب وده و از 

شته  مراه ندا شته شرکت شناگرانی که اصل شناس نامه خ ود را ب ه ه مراه ندا شرکت شناگرانی که اصل شناس نامه خ ود را ب ه ه

طی  با  تی  خدوش وح نان م طی باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آ با  تی  خدوش وح نان م باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آ

    صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.  ؛؛مراحل قانونیمراحل قانونی

امورمالی 
  توسطتوسط  سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر  ،،اعم از ورزشکاراعم از ورزشکار  غیره( شرکت کنندگانغیره( شرکت کنندگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و ، ، هزینه های اردویی )غذا،اسکانهزینه های اردویی )غذا،اسکانکلیه کلیه   --11

  فدراسیون شنا پرداخت می گردد .فدراسیون شنا پرداخت می گردد .

  هزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده هیات شنای استان می باشد.هزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده هیات شنای استان می باشد.  --22

از آوردن نف رات اض افی تح ت عنوان)اولیاءبازیکن ان، از آوردن نف رات اض افی تح ت عنوان)اولیاءبازیکن ان، : * تذکرمهم

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

:مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات 
میتواند میتواند   تیمتیمدر هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر   --11

    در مسابقات شرکت کند.در مسابقات شرکت کند.

یه م واد انف   --22 یه م واد انف هر شناگر می تواند در کل شرکت هر شناگر می تواند در کل می  شرکت رادی وتی می  رادی وتی

      نماید.نماید.

تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مس ابقه تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مس ابقه   --33

  دهند.دهند.
سابقه نه ایی     --44 سابقه نه ایی به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف م به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف م

    می شود.می شود.ء ء   حکم و مدال اهداحکم و مدال اهدا

ست از  --55 ست ازتایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی ا   تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی ا

  دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد.دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد.

یده و   --66 بت گرد نج ث یده و درصورتی که شناگری نام او در برگ ه ار بت گرد نج ث درصورتی که شناگری نام او در برگ ه ار

شکی  یر پز یل غ به دل شکی مقرر گردد درمسابقه شرکت نمای د ام ا  یر پز یل غ به دل مقرر گردد درمسابقه شرکت نمای د ام ا 

ل  ) ل  )ازحضور در مسابقه خودداری نمای د مب مه     300,000300,000ازحضور در مسابقه خودداری نمای د مب مه لایر( جری لایر( جری

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

توسوط سرپرسوت توسوط سرپرسوت به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی اعتراض اعتراض   --77

دقیق  ه پ  س از پای  ان ه  ر م  اده هم  راه دقیق  ه پ  س از پای  ان ه  ر م  اده هم  راه   3030، ح  داکثر ، ح  داکثر توویمتوویم

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

درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین   --88

سابقات امتن ا  نما شرکت در م شکی از  سابقات امتن ا  نماخط شنا به دلیل پز شرکت در م شکی از  ی د ی د خط شنا به دلیل پز

مواد  مواد درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقی ه  درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقی ه 

    شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

)از طریق فاکس و ایمیل ( حوداکثر توا پایوان وقوت اداری )از طریق فاکس و ایمیل ( حوداکثر توا پایوان وقوت اداری   تعیین تعداد نفرات تیمتعیین تعداد نفرات تیمتیم ها با تیم ها با   اععم آمادگی اععم آمادگی ارسال ارسال   --99

    13913944//88//1818از طریق فاکس و ایمیل ( حداکثر تا پایان وقت اداری از طریق فاکس و ایمیل ( حداکثر تا پایان وقت اداری ))  تیمتیم  تایپ شده تایپ شده   ارنجارنجبرگه برگه و ارسال و ارسال     13941394//88//1313

پس از پس از   امکان پذیر است .امکان پذیر است .  iinnffoo@@iirrssff..iirrو پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس   8882071488820714الزاماً از طریق نمابر الزاماً از طریق نمابر 

برگه ارنج برگه ارنج اععم آمادگی و اععم آمادگی و شود و تیم هایی که فاقد شود و تیم هایی که فاقد نمی نمی   اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی دادهاتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده

  باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

برنامه برنامه   ،،مواد مسابقات شنا مواد مسابقات شنا )پیوست بخشنامه()پیوست بخشنامه(ضمن ارسال ضمن ارسال   ::تذکر مهمتذکر مهم

شمند   فرم مشخصات وفرم مشخصات و، ، روزانه مسابقات روزانه مسابقات  شمند برگه ارنج تیم ه ا خواه برگه ارنج تیم ه ا خواه

فرم فرم بابااً اً را الزامرا الزام  است دستور فرمایید مراتب اعالم آم ادگی خ وداست دستور فرمایید مراتب اعالم آم ادگی خ ود

طب ق من درجات طب ق من درجات نفرات )شناگر ، مربی، سرپرست( نفرات )شناگر ، مربی، سرپرست(   تکمیلی مشخصات تکمیلی مشخصات 

، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه نمائیدنمائیدارسال ارسال   99ماده ماده 

تیم ه ای   )تکمیل فرم مخصوص ارنج()تکمیل فرم مخصوص ارنج(ارنجارنج تیم ه ای تا تاریخ فوق از ورود  تا تاریخ فوق از ورود 

    فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.

mailto:info@irsf.ir


  
  

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسعمی ایران

1394 سال ماه آبان – دختران  قهرمانی کشور  بلند مسافت مسابقات شنای  

-------------------برگ ارنج تیم استان   

:سال  17-15 اسامی تیم  

1-           2-                  3-   

4-          5-    

 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 1      

آزاد متر 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر آزاد 800 5      

متر آزاد 1500 6      

متر قورباغه 50 7      

متر قورباغه 100 8      

متر قورباغه 200 9      

متر کرال پشت 50 10      

متر کرال پشت 100 11      

متر کرال پشت 200 12      

متر پروانه 50 13      

متر پروانه 100 14      

متر پروانه 200 15      

متر مختلط انفرادی 200 16      

متر مختلط انفرادی400 17      

 

  امضاء مربی تیمنام و نام خانوادگی/



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسعمی ایران

1394 سال ماه آبان – دختران  قهرمانی کشور بلند مسابقات شنای مسافت   

   رشته های مسابقاتبرنامه و ترتی

 صبح21/8/94پنجشنبه ردیف
 

 صبح 22/8/94جمعه ردیف

 متر کرال پشت 50 1
 متر آزاد200 11 

 متر پروانه 200 2
 متر پروانه50 12 

 متر آزاد 50 3
 متر کرال پشت100 13 

 متر قورباغه 200 4
 متر قورباغه100 14 

 متر آزاد 400 5
 

 
  

     

 صرع 21/8/94پنجشنبه ردیف
 

 عصر  22/8/94جمعه ردیف

 متر کرال پشت 200 6
 متر مختلط انفرادی200 15 

 متر آزاد 100 7
 متر پروانه100 16 

 متر قورباغه 50 8
 متر آزاد1500 17 

 متر آزاد 800 9
 

 متر مختلط انفرادی 400 10
     

 

 

 

 



 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 کشور ات شنا قهرمانی مشخصات فردی شرکت کننده در مسابق

 (1394ماه آبان)  دختران -سال  17-15رده های سنی 

 : .....................................تیم شنا استان

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

1           /      /13   

2           /      /13   

3           /      /13   

4           /      /13   

5           /      /13   

 

 سرپرست  تیم :،مشخصات مربی

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

1         /      /13   

                                                                                                    

 

 رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 


