
 

 

  
 

  4139ماهبانآ

 آئین نامه

 مسابقات شنا بزرگساالن 

 جام سرداران شهیدآذربایجان

 ویژه آقایان

آبادگراناستخر  – تبریز  

پائین( به 9613 )متولدین باال به و سال 25باالی  سنی رده های  



  ساا ساا   2255بااالی بااالی   ییسنسنهای های رده رده   دردر  بزرگساالنبزرگساالن  ییشناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فدراسیونفدراسیون  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

بزرگسااالن بزرگسااالن جهت توسعه كمی و كیفای شانای جهت توسعه كمی و كیفای شانای     --  سرداران شهید آذربایجانسرداران شهید آذربایجانجام جام   --  عنوانعنوان  تحت تحت   انانآقایآقای

بخشنامه نساتت بخشنامه نساتت   ننییمفاد امفاد ادر نظر داشتن در نظر داشتن   است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییبه شرح جدو  ذبه شرح جدو  ذ  كشوركشور

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور آن استان جهت شركت درمسابقات آن استان جهت شركت درمسابقات   ممییبه اعزام تبه اعزام ت

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

  نفرنفر  1212ورزشکار ورزشکار الف( الف( 

لاذا مقتضای اسات لاذا مقتضای اسات نفرخواهاد باود.نفرخواهاد باود.    2211    حداكثر نفرات اعزامی اعم از مربی، ورزشکارحداكثر نفرات اعزامی اعم از مربی، ورزشکاراز آنجا كه از آنجا كه   : 1 بصرهت

  انتخاب ومعرفی گردد.انتخاب ومعرفی گردد.  شركت كنندگان در مسابقاتشركت كنندگان در مسابقاتاز بین از بین تیم تیم مربی مربی سرپرست وسرپرست و

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 ورود به اردو متولدین سنی های رده
شروع 

 مسابقات

پایان 

 مسابقات
 خروج از اردو

    سا سا   2255باالی باالی 

  ((ننآقایاآقایا))

13136699  

    به پایینبه پایین

  شنتهشنتهدودوبعدازظهربعدازظهر

  1144:00:00ساعت ساعت 13913944//88//1111
1212//88//13913944  1313//88//13913944  

شنته  شنته  پنج پنج   روزروزصتح صتح 

  09:0009:00ساعت ساعت   13913944//88//1414

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

اساتخر اساتخر   ––مقابال پماب بنازین مقابال پماب بنازین   --خیابان آزادی بعادازههارراه مااراالنخیابان آزادی بعادازههارراه مااراالن  ––شهرستان تتریز شهرستان تتریز --استان آ.شرقیاستان آ.شرقی: :   محل برگزاری

  آبادگرانآبادگران

  هتل آبشارانهتل آبشاران  --فلکه  هفت تیرفلکه  هفت تیر  ––به طرف بیمارستان شمس به طرف بیمارستان شمس   ––ههارراه آبرسانی ههارراه آبرسانی   --شهرستان تتریزشهرستان تتریز  :و پذیرش  محل اسکان

  0933041165309330411653آقای حسن عابدی با شماره تماس آقای حسن عابدی با شماره تماس   مسئول اسکان :

 جدول رده های سنی و تاریخ تولد: 

 

 متولدین رده  سنی ردیف

 1365الی    1369 سال  29تا  25 1

 1360الی    1364 سال 34تا   30 2

 1355الی     1359 سال  39تا   35 3

 1350الی    1354 سال  44تا  40 4

 1345الی     1349 سال  49تا  45 5

 1340الی      1344 سال  54تا   50 6

 1335الی    1339 سال 59تا   55 7

 1330الی    1334 سال  64تا  60 8

 1325الی     1329 سال 69تا   65 9

 1320الی     1324 سال  74تا   70 10

 1315الی      1319 سال  79تا   75 11

 به پائین    1314 وبه باالسال  80 12

 
 



  

:چگونگی برگزاری مسابقات 

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.)تایم فینا ( )تایم فینا ( مسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی   --11

      آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.  6611رأس ساعت رأس ساعت   هاهاعصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   هاهاصتحصتحمسابقات مسابقات   --22

توزیع مدا  به توزیع مدا  به مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با   --33

    اهدای كاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.اهدای كاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.نفرات او  تاسوم ونفرات او  تاسوم و

    بعهده استان میزبان  می باشد.بعهده استان میزبان  می باشد.  و احکام قهرمانی و احکام قهرمانی     كاپ تیم هاكاپ تیم ها  ؛؛تهیه و توزیع مدا  قهرمانی تهیه و توزیع مدا  قهرمانی     تبصره :

:کنگره مسابقات 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  هتلهتل( در محل ( در محل آبانآبان    1111روز قتل از مسابقات)دوشنته روز قتل از مسابقات)دوشنته   2020رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن كریم تالوت قرآن كریم   --11

    خیر مقدم خیر مقدم   --22

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

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44

    شناگران توسط سرپرستان تیم هاشناگران توسط سرپرستان تیم هاآخرین مهلت زمانی جهت حذف آخرین مهلت زمانی جهت حذف --55

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

  ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --11

  ناظرداوری فدراسیون  ناظرداوری فدراسیون    --22

  سرپرست كل مسابقاتسرپرست كل مسابقات  --33

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

  سرداور مسابقات سرداور مسابقات   --55

:مدارک مورد نیاز 

  آنآنهمراه با یک برگ تصویر همراه با یک برگ تصویر كارت ملی كارت ملی اصل اصل   همراه داشتنهمراه داشتن--11

    ((13913944صادره صادره كارت بیمه پزشکی ورزشی )كارت بیمه پزشکی ورزشی )  --22

  گواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متتوعگواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متتوع--33

مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشاکاران مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشاکاران   :2تبصره 

  ..استان متتوع خواهد بوداستان متتوع خواهد بود  ییبعهده هیات شنابعهده هیات شنا

امورمالی 

اعام از اعام از   غیره( شركت كننادگانغیره( شركت كننادگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و   ؛؛ذهاب ذهاب   وو، ایاب ، ایاب های اردویی )غذا،اسکانهای اردویی )غذا،اسکان  هزینههزینهكلیه كلیه   --11

هزینه هزینه و سایرو سایرغذا غذا   ،،اسکان اسکان   هایهای  و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم هایتوسط توسط ی ی ببمرمر  ،،ورزشکارورزشکار

كه كه   ریا ( خواهد بودریا ( خواهد بود  22//110000//000000ریا  )ریا  )  هزارهزار  دویست ودهدویست وده  متلغ متلغ   مسابقهمسابقه  --نفرنفرهر هر   در طو  مسابقات به ازاءدر طو  مسابقات به ازاء  هاها

بنام هیات شنای اساتان آ.شارقی واریاز و فای  بنام هیات شنای اساتان آ.شارقی واریاز و فای      01091201280050109120128005به حساب جاری بانک ملی به شماره به حساب جاری بانک ملی به شماره 



ضمناً امکان دریافت وجه ورودیه در زمان پذیرش نیز بصورت نقدی یا كارت ضمناً امکان دریافت وجه ورودیه در زمان پذیرش نیز بصورت نقدی یا كارت گردد.گردد.واریزی ایمیل یا فاكس واریزی ایمیل یا فاكس 

  عابربانک خواهد بود.عابربانک خواهد بود.

خاودداری خاودداری ̋˝همراه، فرزند، مربی یاا سرپرسات (جاداهمراه، فرزند، مربی یاا سرپرسات (جادا، ، از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )راننده از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )راننده   --22

    ..گرددگردد

 * تذکرمهم :

    است. است.   الزامیالزامی)هتل( )هتل( تیم های شركت كننده در محل اسکان تیم های شركت كننده در محل اسکان كلیه كلیه پذیرش واستقرار پذیرش واستقرار 

:مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات 

  در تركیب تیم اعزامی حضور داشته باشد.در تركیب تیم اعزامی حضور داشته باشد.در هرگروه سنی از هر استان فقط یکنفرمی تواند در هرگروه سنی از هر استان فقط یکنفرمی تواند   --11

      شركت نماید.شركت نماید.  گروه سنی مربوط به خودگروه سنی مربوط به خودهر شناگر می تواند در كلیه مواد انفرادی هر شناگر می تواند در كلیه مواد انفرادی   --22

  هرشناگر مجاز است فقط دریک مسابقه تیمی شركت نماید.هرشناگر مجاز است فقط دریک مسابقه تیمی شركت نماید.  --33

  سا  در صورت تمایل می توانند از داخل آب مسابقه را شروع نمایند.سا  در صورت تمایل می توانند از داخل آب مسابقه را شروع نمایند.  4040شناگران باالی شناگران باالی --44

تركیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قتل از شاروع مساابقات هماان روز باه منشای تركیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قتل از شاروع مساابقات هماان روز باه منشای   --55

    مسابقات تسلیم گردد.مسابقات تسلیم گردد.

    می شود.می شود.ء ء   به كلیه نفرات او ، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدا  اهدابه كلیه نفرات او ، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدا  اهدا  --66

  رده بندی براساس امتیازات كسب شده ذیل تعیین خواهد شد:رده بندی براساس امتیازات كسب شده ذیل تعیین خواهد شد:--77

  2،4،6،8،10،12،14،182،4،6،8،10،12،14،18و امتیاز تیمی و امتیاز تیمی   1،2،3،4،5،6،7،91،2،3،4،5،6،7،9مواد انفرادی مواد انفرادی 

درصورتی كه شناگری نام او در برگه ارنج ثتت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شركت نمایاد اماا باه درصورتی كه شناگری نام او در برگه ارنج ثتت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شركت نمایاد اماا باه   --88

ریا ( جریماه بارای هار ماورد ریا ( جریماه بارای هار ماورد     11//000000//000000دالیل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید متلغ )دالیل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید متلغ )

    ..دریافت خواهد گردیددریافت خواهد گردیدغیتت غیتت 

دقیقاه دقیقاه   3030، حداكثر ، حداكثر   تیمتیم  مربیمربیسرپرست یا سرپرست یا توسط توسط   اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت كتتیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت كتتی  --99

درصورت صحت درصورت صحت   ریا ( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.ریا ( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.500،000500،000پس از پایان هر ماده همراه متلغ)پس از پایان هر ماده همراه متلغ)

  اعتراض متلغ فوق مسترد می گردد.اعتراض متلغ فوق مسترد می گردد.

مربی تیم و تعیین خط شانا باه دالیال مربی تیم و تعیین خط شانا باه دالیال سرپرست یا سرپرست یا درصورتی كه شناگری بعد از معرفی از سوی درصورتی كه شناگری بعد از معرفی از سوی   --1010

پزشکی از شركت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شركت در بقیه پزشکی از شركت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شركت در بقیه 

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

عضاویت داشاته باشاندح  عضاویت داشاته باشاندح    9944و و   9933شناگرانی كه در تیم های ملی ،لیگ شنا و واترپلو ساالهای شناگرانی كه در تیم های ملی ،لیگ شنا و واترپلو ساالهای --1111

  شركت در مسابقات را ندارند.شركت در مسابقات را ندارند.

خواهشامند خواهشامند فرم مشخصات و ارنج تیم ؛فرم مشخصات و ارنج تیم ؛  ،،مواد مسابقات شنا مواد مسابقات شنا )پیوست بخشنامه()پیوست بخشنامه(ضمن ارسا  ضمن ارسا    ::تذکر مهمتذکر مهم

  شایان ذكر اسات برگاه ارناجشایان ذكر اسات برگاه ارناج  به مسئو  پذیرش تحویل گردد.به مسئو  پذیرش تحویل گردد.زمان مقررزمان مقرردردراست دستور فرمایید مراتب است دستور فرمایید مراتب 

  گردد .گردد .ارائه ارائه   در زمان كنگرهدر زمان كنگرهبایست بایست   )تکمیل فرم مخصوص ارنج()تکمیل فرم مخصوص ارنج(نیزنیزتیمها تیمها 



ی بخ  خصوصی، حضور تیم ی بخ  خصوصی، حضور تیم   بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر كشور از توانمندیهابمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر كشور از توانمندیها  ::33تبصره تبصره 

در این در این با معرفی نامه هیات شنای استان با معرفی نامه هیات شنای استان های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی 

  مسابقات بالمانع میتاشد.مسابقات بالمانع میتاشد.

سرپرست اجرایی مسابقات و یا  04135560555تلفن هیات شنای استان آ.شرقی اطالعات بیشتر با* جهت هماهنگی و کسب 

تمنا    09143152001با تلفنن  استان( محمدرضا فرج الهی)دبیرهینات شننای آقای  

    .حاصل نمائید
  

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

  

  مواد مسابقاتمواد مسابقاتو و رده های سنی رده های سنی جدول جدول 

 مسابقاتمواد  رده  سنی ردیف

 انفرادیمترمختلط 4×50 مترآزاد50 مترپروانه50 مترکرال پشت100 مترقورباغه100 مترآزاد 100 سال  29تا  25 1

مترآزاد 100 سال 34تا   30 2 همترقورباغ100  مترکرال پشت100  همترپروان50  مترآزاد50  یانفرادمترمختلط 4×50   

مترآزاد 100 سال  39تا   35 3 همترقورباغ100  مترکرال پشت100  همترپروان50  مترآزاد50  یانفرادمترمختلط 4×50   

مترآزاد 100 سال  44تا  40 4 همترقورباغ100  مترکرال پشت100  همترپروان50  مترآزاد50  یانفرادمترمختلط 4×50   

مترآزاد 100 سال  49تا  45 5 همترقورباغ100  همترپروان50 مترکرال پشت 50  یانفرادمترمختلط 4×50 ---   

مترآزاد 100 سال  54تا   50 6 همترقورباغ100  مترکرال پشت 50  همترپروان50   --- --- 

مترآزاد 100 سال 59تا   55 7 همترقورباغ100  مترکرال پشت 50  همترپروان50   --- --- 

مترآزاد50 سال  64تا  60 8 مترکرال پشت 50 مترقورباغه50  همترپروان50   --- --- 

مترآزاد50 سال 69تا   65 9 همترقورباغ50  مترکرال پشت 50   --- --- --- 

مترآزاد50 سال  74تا   70 10 همترقورباغ50  مترکرال پشت 50   --- --- --- 

مترآزاد50 سال  79تا   75 11 همترقورباغ50   ---- --- --- --- 

مترآزاد50 سال وبه باال 80 12 همترقورباغ50   ---- --- --- --- 

مختلط تیمی  متر 4× 50 سال 140مجموع  13      

متر  آزاد   تیمی 4× 50 سال 160مجموع  14      

  

  

  

  

  

  



  

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

4139 سال ماهآبان –آقایان" جام سرداران شهید آذربایجان " بزرگساالن مسابقات شنای  

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

 اسامی تیم:

1-           4-                  7- 

2-           5-                  8- 

3-                                                                      6-                  9- 

10-          11-                                12-  

شنا مواد ردیف رکورد نام ونام خانوادگی مواد شنا رده سنی ردیف  رکورد نام ونام خانوادگی 

1  

 

 

 

 سال 29تا  25

 

 

 

 

متر آزاد 010    19 

سال44تا  40  

متر آزاد 010   

قورباغهمتر  100 2 قورباغهمتر  100 20      

پشتمتر  001 3 پشتمتر  001 21      

متر پروانه50 4 متر پروانه50 22      

آزادمتر  50 5 آزادمتر  50 23      

6 
مترمختلط  4×50

 انفرادی
مترمختلط انفرادی 4×50 24    

 

7  

 

 

 

سال  34تا  30  

 

متر آزاد 010    25 

سال 49تا  45  

آزادمتر  50   

قورباغهمتر  100 8 قورباغهمتر  100 26      

پشتمتر  001 9 متر پشت 50 27      

متر پروانه50 10 متر پروانه50 28      

آزادمتر  50 11 مترمختلط انفرادی 4×50 29      

12 
مترمختلط  4×50

 انفرادی
  30 

سال 54تا  50  

متر آزاد 010  
 

13  

 

 

 

 

سال 39تا  35  

 

متر آزاد 010 قورباغهمتر  100 31      

قورباغهمتر  100 14 متر پشت 50 32      

پشتمتر  001 15 متر پروانه50 33      

متر پروانه50 16    34 

سال 59تا  55  

آزادمتر  010   

آزادمتر  50 17 قورباغهمتر  100 35      

18 
مترمختلط  4×50

 انفرادی
  36 

متر پشت 50   

متر پروانه50 37    



تیم /سرپرست امضاء مربی  

 

1394سال ماهبانآ –آقایان" سرداران شهید آذربایجانجام  "بزرگساالن مسابقات شنای   

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

 رکورد نام ونام خانوادگی مواد شنا ردیف رکورد نام ونام خانوادگی مواد شنا رده سنی ردیف

38  

 

سال 64تا  60  

 

متر آزاد 50    45 

سال 74تا  70  

متر آزاد 50   

متر قورباغه 50 39 متر قورباغه 50 46      

متر پشت 50 40 متر پشت 50 47      

پروانهمتر  50 41    48 
سال 79تا  75  

متر آزاد 50   

42 
 

 

سال 69تا  65  

 

متر آزاد 50 متر قورباغه 50 49      

متر قورباغه 50 43    50 
سال و به باال 80  

متر آزاد 50   

متر پشت 50 44 متر قورباغه 50 51      

 

 تیم/سرپرست امضاء مربی 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



  

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

1394سال آبانماه –آقایان" سرداران شهید آذربایجانجام  "بزرگساالن مسابقات شنای   

 صدور احکام قهرمانی الزامی است( تکمیل این فرم بمنظور)

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

 تلفن تما  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    

9           /      /13    

10           /      /13    

11           /      /13    

12           /      /13    

 تیم : / سرپرست مربی

 مسئولیت)مربی/سرپرست( نام و نام خانوادگی

  

  

                                                                                       



 استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاءرئیس هیات شنای 


